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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaitoksesta 
annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallitus on vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesi
tyksen yhteydessä päättänyt, että kansanterveys
laitoksen tutkimustoiminnan kehittämiseksi 
ennaltaehkäisevän terveydenhuollon painopiste
alueilla voidaan laitokseen 1.3.1985 lukien pe
rustaa sopimuspaikkainen tutkimusprofessorin 

virka. Viran perustamiseksi on tarpeen muuttaa 
kansanterveyslaitoksesta annettua lakia. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1985 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1985 alusta lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanterveyslaitoksessa on rokoteasioita hoi
dettu kolmella osastolla. Virologian osastolla on 
valmistettu virusrokotteet ja huolehdittu alan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä virologi
sesta laaduntarkkailusta. Bakteerirokotteiden val
mistus sekä laadunvalvonta ovat kuuluneet ro
kote- ja tuotanto-osastolle kun taas uusiin bak
teerirokotteisiin liittyvä tutkimus- ja kehittämis
toiminta on kuulunut pääasiassa bakteriologian 
osastolle. 

Rokotetuotannon organisaatiota ehdotetaan 
selkeytettäväksi siten, että bakteerirokotteiden 
tuotantotehtävät yhdistetään bakteriologian osas
toon ja samalla lakkautettaisiin rokote- ja tuo
tanto-osasto. Rokotetuotannon laadunvalvonta 
on tarkoituksena irrottaa tuotantoyksiköstä erilli
seksi laitoksen johdon alaiseksi tehtäväksi. 

Kansanterveyslaitoksella on tarve saada käyt
töönsä myös sellaista korkeatasoista tieteellistä 
asiantuntemusta, joka ei välittömästi kytkeydy 
laitoksen muuhun organisaatioon. Rokote- ja 
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tuotanto-osaston lakkauttaminen tekee mahdolli
seksi sellaisen virkajärjestelyn, jossa laitokseen 
voidaan perustaa sopimuspaikkainen tutkimus
professorin virka. Tätä virkaa käytettäisiin ilme
nevien tarpeiden mukaisesti laitoksen toiminnan 
painopistealueilla tarvittavan korkeatasoisen tie
teellisen asiantuntemuksen hankkimiseen laitok
sen käyttöön. 

2. Esityksen taloudelliset- Ja 
henkilöstövaikutukset 

Viran perustamisesta ei aiheudu valtiolle lisä
kustannuksia, koska vastaavasti samasta ajankoh
dasta voidaan lakkauttaa sopimuspaikkaisen osas
tonjohtajan virka. 

3. Voimaan tulo 

Lakiehdotus liittyy vuoden 1985 tulo- ja meno
arvioesitykseen. Laki ehdotetaan saarettavaksi 
voimaan 1.1. 198 5. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Jotta tutkimusprofessorin viran perustaminen 
on mahdollista, tulee kansanterveyslaitoksesta 
annetun lain 3 §:ään lisätä kyseinen virkanimike. 
Lisäksi pykälässä on otettu huomioon aikaisem
min virkajärjestelyvaltuuslain ja lain (519/82) 
nojalla suoritetut muutokset. Osastonjohtajien ja 
laboratorionjohtajien virat on muutettu 
15.7.1982 lukien sopimuspalkkaisiksi sekä vii
meinen laboraattorin virka on muutettu toimis
topäällikön viraksi 1. 5. 1984 lukien. 

2. Voimaan tulo 

Lakiehdotus liittyy vuoden 1985 tulo- ja meno
arvioesitykseen. Lakiehdotus esitetään saaretta
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 198 5. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus. 

Laki 
Kansanterveyslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 
annetun lain (828/81) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

3 § 
Kansanterveyslaitoksessa voi olla ylijohtajan, 

johtajan, osastonjohtajan, tutkimusprofessorin, 
ylilääkärin, toimistopäällikön ja laboratorionjoh
tajan virkoja sekä vahtimestarin, tutkimusapulai
sen, toimistoapulaisen ja laboratorioapulaisen 
toimia. Ylijohtajan, johtajan, osastonjohtajan, 
tutkimusprofessorin, ylilääkärin ja laboratorion
johtajan virat voivat olla sopimuspalkkaisia. Tut
kimusprofessorin virkaan nimitetään pysyvästi tai 
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määräajaksi emntaan viideksi vuodeksi kerral
laan. Mikäli tutkimusprofessoriksi määräajaksi ni
mitetyllä on entuudestaan valtion virka tai toimi, 
hän vapautuu sen hoitamisesta siksi ajaksi, jonka 
hän on tutkimusprofessorina. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
Kansanterveyslaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 
annetun lain (828/81) 3 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Kansanterveyslaitoksessa voi olla ylijohtajan, 

johtajan, osastonjohtajan, ylilääkärin, toimisto
päällikön, laboratorionjohtajan ja laboraatton·n 
virkoja sekä vahtimestarin, tutkimusapulaisen, 
toimistoapulaisen ja laboratorioapulaisen toimia. 
Ylijohtajan, johtajan ja ylilääkärin virat voivat 
olla sopimuspalkkaisia. 

Ehdotus 

3 § 
Kansanterveyslaitoksessa voi olla ylijohtajan, 

johtajan, osastonjohtajan, tutkimusprofesson·n, 
ylilääkärin, toimistopäällikön ja laboratorionjoh
tajan virkoja sekä vahtimestarin, tutkimusapulai
sen, toimistoapulaisen ja laboratorioapulaisen 
toimia. Ylijohtajan, johtajan, osastonjohtajan, 
tutkimusprofesson·n, ylilääkärin ja laboraton·on
johtajan virat voivat olla sopimuspalkkaisia. Tut
kimusprofessorin virkaan nimitetään pysyvästi tai 
määräajaksi enintään vzideksi vuodeksi ke"al
laan. Mikäli tutkimusprofessonksi määräajaksi ni
mitetyllä on entuudestaan valtion virka tai toimi, 
hän vapautuu sen hoitamisesta siksi ajaksi, jonka 
hän on tutkimusprofessorina. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985 




