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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräästä poikkeuksesta 
rakennuslakiin 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 1980 an
netussa laissa eräästä poikkeuksesta rakennusla
kiin säädettyä väliaikaista järjestelyä, jonka mu
kaan muussa kunnassa kuin kaupungissa ennen 1 
päivää huhtikuuta 1978 perustettu kunnan muu
hun virkaan yhdistetty rakennustarkastajan virka 
voi rakennuslain säännösten estämättä olla tähän 

virkaan yhdistettynä vuoden 1983 loppuun, jat
kettaisiin vuoden 1988 loppuun. Järjestely toteu
tettaisiin antamalla sitä koskeva uusi poikkeusla
ki. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa vOimaan 
vuoden 1984 alusta. 

PERUSTELUT 

Rakennuslain 10 b §:n 1 momentin (580/77) 
mukaan kunnan rakennustarkastajan tulee ensisi
jaisesti olla päävirkainen. Lääninhallituksen lu
valla kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkasta
ja, ja milloin rakennustoiminta kunnassa on 
erityisen vähäistä, lääninhallitus voi vapauttaa 
kunnan ylläpitämästä tätä virkaa. Erityisestä syys
tä lääninhallitus voi myös määräajaksi antaa lu
van pitää rakennustarkastajaa sivuvirkaisena. Sen 
sijaan rakennustarkastajan viran yhdistäminen 
kunnan muuhun virkaan ei ole ollut enää mah
dollista 1 päivän huhtikuuta 1978 jälkeen. Tähän 
päädyttiin sen johdosta, ettei voitu pitää asian
mukaisena, että rakennustarkastaja toimii myös 
esimerkiksi kunnan rakennusmestarina, mikä on 
ollut verraten yleistä. Ratkaisuun vaikutti myös 
se, että valtionosuuden suorittamisessa rakennus
tarkastajasta aiheutuviin palkkaus- ja eräisiin 
muihin kustannuksiin on ollut vaikeuksia silloin, 
kun virka on yhdistettynä toiseen virkaan. 

Muissa kunnissa kuin kaupungeissa oli vuoden 
1978 alussa yli 130 kunnan muuhun virkaan 
yhdistettyä rakennustarkastajan virkaa. Virkojen 
uudelleenjärjestelyä ei kyetty toteuttamaan 1 päi
vään huhtikuuta 1978 mennessä. Tämä johtui 
muun muassa valtionosuuden suorittamista kos
kevista rajoituksista, joiden mukaan valtiono
suutta voitiin vuosittain myöntää enintään kah
den uuden rakennustarkastajan viran perustami
sesta aiheutuviin kustannuksiin. 
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Väliaikaisen järjestelyn aikaansaamiseksi annet
tiin 1978 laki eräästä poikkeuksesta rakennusla
kiin (359/78), jonka mukaan muun kunnan kuin 
kaupungin ennen 1 päivänä huhtikuuta 1978 
perustettu kunnan muuhun virkaan yhdistetty 
rakennustarkastajan virka voi olla edelleen tähän 
yhdistettynä vuoden 1980 loppuun. Järjestelyä 
jatkettiin vuonna 1980 annetulla samannimikkei
sellä lailla (1083/80) vuoden 1983 loppuun. 

Sen johdosta että uusien rakennustarkastajien 
virkojen perustamista koskevat rajoitukset ovat 
olleet voimassa vuosina 1981-1983, rakennus
tarkastajien yhdistettyjen virkojen uudelleen jär
jestelyä ei ole kyetty toteuttamaan nykyisen poik
keuslain voimassaoloaikana. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että väliaikaisjärjestelyä jatkettaisiin vielä 
vuoden 1988 loppuun antamalla tätä tarkoittava 
uusi poikkeuslaki. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty Suomen Ku
nallisliiton ja Finlands svenska kommunförbun
din lausunnot. 

Jotta väliaikaisjärjestelyissä ei syntyisi keskey
tystä, ehdotettu laki tulisi saattaa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
eräästä poikkeuksesta rakennuslakiin 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Sen estämättä, mitä rakennuslain 10 b §:n 1 

momentissa on säädetty rakennustarkastajan vi
ran ehdoista, voi muussa kunnassa kuin kaupun
gissa kunnan muuhun virkaan yhdistetty raken
nustarkastajan virka, joka on perustettu ennen 1 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 1983 

päivää huhtikuuta 1978, edelleen olla tähän 
virkaan yhdistettynä vuoden 1988 loppuun. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1984. 
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