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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslaitoksesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kansanterveyslaitos 
siirrettäisiin lääkintöhallituksen alaisuudesta suo
raan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. 
Samalla kansanterveyslaitoksesta annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen sään
nökset vastaisivat vuoden 1988 alussa voimaan 
tulevan uudistetun valtion virkamieslainsäädän
nön säännöksiä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1988 alusta kuitenkin siten, että kansan
terveyslaitos siirtyisi sosiaali- ja terveysministeriön 
alaisuuteen 1 päivästä maaliskuuta 1988. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1988 tulo- Ja 
menoarvioesitykseen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kansanterveyslaitoksesta annetun lain (828/ 
81) 1 §:n mukaan väestön terveyden edistämistä, 
tutkimista ja valvomista sekä oikeuslääketieteelli
siä tutkimuksia varten on lääkintöhallituksen 
alainen kansanterveyslaitos. 

Valtionhallinnossa olevat tutkimuslaitokset 
ovat pääsääntöisesti suoraan asianomaisen minis
teriön alaisia. Poikkeuksen tästä säännöstä muo
dostavat puolustushallinnon tutkimuslaitosten 
ohella vesien- ja ympäristöntutkimuslaitos, joka 
on osa vesi- ja ympäristöhallitusta, sekä tullihalli
tuksen alainen tullilaboratorio. Sen sijaan esimer
kiksi metsäntutkimuslaitos, maatalouden tutki
muskeskus ja muut maataloushallinnon tutki
muslaitokset sekä merentutkimuslaitos ovat suo
raan asianomaisen ministeriön alaisia, vaikka sa
malla toimialalla on myös keskusvirasto. Lisäksi 
muut keskisuuret ja suuret tutkimuslaitokset, 
kuten ilmatieteen laitos, valtion teknillinen tut
kimuskeskus, geologian tutkimuskeskus ja sätei
lyturvakeskus ovat suoraan ministeriön alaisia. 

371147V 

Hallinnon moniportaisuuden vähentämiseksi 
ja kansanterveyslaitoksen hallinnollisen aseman 
saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden tutkimus
laitosten kanssa ehdotetaan, että kansanterveys
laitos siirrettäisiin lääkintöhallituksen alaisuudes
ta suoraan sosiaali- ja terveysministeriön alaisuu
teen. 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskevat valtion virkamieslaki (75 51 86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (756/ 86) tulevat 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Näillä 
säännöksillä kumotaan nykyisin voimassa olevat 
keskeiset virkamiehen oikeusasemaa koskevat 
säännökset. Valtion virkamieslain kanssa ristirii
dassa olevia säännöksiä ei uuden lain voimaantu
lon jälkeen enää sovelleta. Tällaisia säännöksiä 
ovat muun muassa virastojen ja laitosten hallin
tolakien säännökset, jotka koskevat virkatyyppien 
vahvistamista. Lainsäädännön selkeyden vuoksi 
on tarpeen muuttaa virastojen ja laitosten hallin
toa koskevat säännökset uuden virkamieslainsää
dännön mukaisiksi. 

Kansanterveyslaitoksen hallintoa koskevat 
säännökset ovat kansanterveyslaitoksesta annetus-
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sa laissa ja asetuksessa ( 1161 82). Kansanterveys
laitoksesta annetun lain 3 §:ssä on lueteltu kan
santerveyslaitoksen virkatyypit sekä yksilöity ne 
virat, jotka voidaan määrätä sopimuspalkkaisiksi. 

Valtion virkamieslain mukaan ei viran nimeä 
ja laatua tarvitse enää yksilöidä laissa. Kun virka
tyyppisäännökset käyvät uuden lainsäädännön 
voimaan tullessa tarpeettomiksi, ehdotetaan kan
santerveyslaitoksesta annetun lain 3 § kumotta
vaksi. 

2. Henkilöstö- Ja taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole henkilöstö- tai taloudellisia 
vaikutuksia. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1988. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan saman
aikaisesti valtion virkamieslain kanssa eli 1 päivä
nä tammikuuta 1988 kuitenkin siten, että kan
santerveyslaitos siirtyisi sosiaali- ja terveysministe
riön alaiseksi 1 päivästä maaliskuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (828/81) 3 §,sellaisena 

kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä marraskuuta 1984 annetulla lailla ( 815 184), ja 
muutetaan 1 § näin kuuluvaksi: 

1 § 
Väestön terveyden edistämistä, tutkimista ja 

valvomista sekä oikeuslääketieteellisiä tutkimuk
sia varten on sosiaali- ja terveysministeriön alai
nen kansanterveyslaitos. 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1987 

Tämä laki tulee voimaan päivana 
kuuta 198 , kuitenkin siten, että lain 1 § tulee 
voimaan päivänä kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

Laki 
kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kansanterveyslaitoksesta 4 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (828/81) 3 §, sellaisena 

kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä marraskuuta 1984 annetulla lailla (815/84), ja 
muutetaan 1 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Väestön terveyden edistämistä, tutkimista ja 

valvomista sekä oikeuslääketieteellisiä tutkimuk
sia varten on lääkintöhallituksen alainen kansan
terveyslaitos. 

3 § 
Kansanterveyslaitoksessa voi olla ylijohtajan, 

johtajan, osastonjohtajan, tutkimusprofessorin, 
ylilääkå'rin, toimistopäällikön ja laboratorionjoh
tajan virkoja sekä vahtimestarin, tutkimusapulai
sen, toimistoapulaisen ja laboraton·oapulaisen 
toimia. Ylzjohtajan, johtajan, osastonjohtajan, 
tutkimusprofesson·n, ylzlääkän·n ja laboraton'on
johtajan virat voivat olla sopimuspalkkaisia. Tut
kimusprofesson·n virkaan nimitetään pysyvästi tai 
määräajaksi enintään viideksi vuodeksi kerral
laan. Mikäli tutkimusprofessoriksi määräajaksi ni
mitetyllä on entuudestaan valtion virka tai toimi, 
hän vapautuu sen hoitamisesta szksi ajaksi, jonka 
hän on tutkimusprofesson·na. 

Kansanterveyslaitoksen palveluksessa voi olla 
myös ylimääräisiä toimenhaltzjoita ja tzlapäisiä 
toimihenkzlöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

Ehdotus 

1 § 
Väestön terveyden edistämistä, tutkimista ja 

valvomista sekä oikeuslääketieteellisiä tutkimuk
sia varten on sosiaali- ja terveysministen.ön alai
nen kansanterveyslaitos. 

3 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 , kuitenkin siten, että lain 1 § tulee 
voimaan päivänä kuuta 198 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämzi'n toimenpiteisiin. 




