
1984 vp. - HE n:o 51 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toi
minnasta ja rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoitukses
ta annetun lain mukaan työterveyslaitoksen val
tuuskunnan ja johtokunnan toimikausi alkaa kes-

ken kalenterivuotta. Esityksellä ehdotetaan toi
mikauden muuttamista kalenterivuoden alusta 
alkavaksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetu t 
muutokset 

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoitukses
ta annetun lain (159/78) 4 §:n mukaan valtio
neuvosto nimeää työterveyslaitoksen ylintä johtoa 
varten kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtuuskun
nan ja johtokunnan. Tarkemmin työterveys
laitoksen hallinnosta säädetään asetuksella. 

Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoitukses
ta annetun asetuksen (501178) 17 §:n mukaan 
laitoksen tilikautena on kalenterivuosi. Asetuk
sen 19 §:n mukaan laitoksen tulee vuosittain 
toukokuun loppuun mennessä toimittaa sosiaali
ja terveysministeriölle edellisen vuoden tilinpää
tös sekä kertomus laitoksen toiminnasta ja tilasta. 
Laitoksen toimielinten tehtävistä on asetuksen 5 
§:ssä säädetty, että valtuuskunnan on muun 
ohella käsiteltävä ja ratkaistava johtokunnan esi
tyksestä laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmat 
sekä vuosittainen talousarvio, vuosikertomus, ti
linpäätös ja sen vahvistaminen sekä tili- ja vas
tuuvapauden myöntäminen. Johtokunnan tehtä
vänä puolestaan on asetuksen 8 §:n mukaan 
muun muassa tehdä valtuuskunnalle esitykset, 
jotka koskevat toiminta- ja taloussuunnitelmia 
sekä vuosittaista talousarviota, vuosikertomusta ja 
tilinpäätöstä. Työterveyslaitoksen toimikautena 
on siten pidettävä kalenterivuotta. 
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Työterveyslaitoksen toimintaa ja rahoitusta 
koskeva edellä mainittu laki on tullut voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 1978, mikä on merkinnyt 
muun muassa sitä, että valtioneuvosto on nime
tessään lain voimaantultua ensimmäisen kerran 
laitoksen edellä tarkoitetut toimielimet joutunut 
määräämään niiden toimikauden alkamaan kes
ken kalenterivuotta ja vastaavasti sen myös päät
tymään kesken kalenterivuotta, mitä käytäntöä 
on ollut jatkettava. Toimielinten asettaruisvuosi
na laitoksen toimintaa ovat siten johtaneet ja sen 
tavoitteita toteuttaneet kaksi valtuuskuntaa ja 
kaksi johtokuntaa. Kun asettaruisvuosia koskevia 
vuosikertomuksia ja tilinpäätöksiä on käsitelty, 
tili- ja vastuuvelvollisina ovat vastaavasti olleet 
tilinpäätöksen tarkoittamana vuonna toimintansa 
päättäneet ja sen aloittaneet valtuuskunnat ja 
johtokunnat. Vaikka edellä kenotusta menette
lystä ei ole aiheutunut suoranaisia epäkohtia, on 
sitä pidettävä hallinnollisesti epätarkoituksenmu
kaisena. Tämän vuoksi työterveyslaitoksen nyt 
kysymyksessä olevien toimielinten toimikausien 
tulisi vastata kalenterivuosittain määräytyviä toi
mikausia. 

Edellä oleva huomioon ottaen työterveyslaitok
sen toiminnasta ja rahoituksesta annettua lakia 
olisi muutettava siten, että laitoksen valtuuskun
ta ja johtokunta nimettäisiin kolmeksi kalenteri
vuodeksi kerrallaan. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Työterveyslaitoksen valtuuskunnan ja johto
kunnan toimikauden muuttamisella vastaamaan 
kalenterivuosien pituista toimikautta ei aiheuteta 
valtiolle lisämenoja. 
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3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväk
synyt. Voimaantulosäännöksessä olisi lisäksi sää
dettävä lain voimaantullessa toimivien valtuus
kunnan ja johtokunnan toimikausien jatkamises
ta vuoden 1984 loppuun. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työterveyslaitoksen toiminnasta Ja rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 
päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/78) 4 § seuraavasti: 

4 § 
Työterveyslaitoksen ylintä johtoa varten valtio

neuvosto nimeää kolmeksi kalenterivuodeksi ker
rallaan valtuuskunnan ja johtokunnan, joissa sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
ovat edustettuina työsuojelun kehittämisen kan
nalta keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Työter-

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1984 

veyslaitoksen hallinnosta muuten säädetään tar
kemmin asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Työterveyslaitoksen nykyisen valtuuskunnan ja 
johtokunnan toimikausi jatkuu vuoden 1984 lop
puun. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski- Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
työterveyslaitoksen toiminnasta Ja rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 
päivänä helmikuuta 1978 annetun lain (159/78) 4 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Työterveyslaitoksen ylint~ johtoa v~rten valtio

neuvosto nimeää kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
valtuuskunnan ja johtokunnan, joissa sen mu
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, ovat 
edustettuina työsuojelun kehittämisen kannalta 
keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Työterveys
laitoksen hallinnosta muuten säädetään tarkem
min asetuksella. 

Ehdotus 

4 § 
Työterveyslaitoksen ylintä johtoa varten valtio

neuvosto nimeää kolmeksi kalenterivuodeksi ker
rallaan valtuuskunnan ja johtokunnan, joissa sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 
ovat edustettuina työsuojelun kehittämisen kan
nalta keskeiset viranomaiset ja järjestöt. Työter
veyslaitoksen hallinnosta muuten säädetään tar
kemmin asetuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Työterveyslaitoksen nykyisen valtuuskunnan ia 
/ohtokunnan toimikausi/atkuu vuoden 19841op
puun. 




