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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja työsuo
jelun poikkeusluvista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa työneuvos
tosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 
työneuvoston virkamiesten virkatyyppejä koske
vat säännökset vastaamaan vuoden 1988 alusta 

voimaan tulevan uudistetun valtion virkamies
lainsäädännön säännöksiä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskevat 24 päivänä lokakuuta 1986 annetut 
valtion virkamieslaki (755/86) ja valtion virka
mieslain voimaanpanolaki (756/86) tulevat voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. Näillä sään
nöksillä kumotaan nykyisin voimassa olevat kes
keiset virkamiehen oikeusasemaa koskevat sään
nökset. Valtion virkamieslain kanssa ristiriidassa 
olevia säännöksiä ei uuden lain voimaantulon 
jälkeen enää sovelleta. Tällaisia säännöksiä ovat 
muun muassa virastojen ja laitosten hallintola
kien säännökset, jotka koskevat virkatyyppien 
vahvistamista. Lainsäädännön selkeyden vuoksi 
on tarpeen muuttaa virastojen ja laitosten hallin
toa koskevat säännökset uuden virkamieslainsää
dännön mukaisiksi. 

Työneuvoston hallintoa koskevat säännökset 
ovat työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvis
ta annetussa laissa (608/46). Sen 2 §:n 2 ja 3 
momenteissa on lueteltu työneuvoston virkatyy
pit. 

Valtion virkamieslain mukaan ei viran nimeä 
ja laatua tarvitse enää yksilöidä laissa. Kun virka-
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tyyppisäännökset käyvät uuden lainsäädännön 
voimaan tullessa tarpeettomiksi, ehdotetaan mai
nitun lain 2 §:n 2 ja 3 momentti kumottaviksi. 

Työneuvoston sihteerin virkoja ja nimittäviä 
viranomaisia koskevat säännökset on tarkoitus 
sisällyttää työneuvostosta annettuun asetukseen 
(609/46). 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotukset ovat luonteeltaan teknisiä eikä 
niistä aiheudu taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan saman
aikaisesti valtion virkamieslain kanssa eli 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 2 § 
Täten kumotaan työneuvostosta ja työsuojelun 

poikkeusluvista annetun lain (608/46) 2 §:n 2 ja 
3 momentti. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Työneuvostoon voidaan lisäksi asettaa perus
palkkaisina lainoppinut sihteeri sekä kirjaaja, 
kanslisteja, kanslia-apulaisia, puhtaaksikirjoittaja 
ja vahtimestan· ynnä tarpeellinen määrä ylimää
räisiä toimen haltijoita. 

Sihteen·n nimittää valtioneuvosto hakemukses
ta. Muut peruspalkkaiset viran ja toimen haltijat 
nimittää sosiaaliministeno, joka myös ottaa yli
määräiset toimen halttjat. 

Ehdotus 

2 § 

(Kumotaan) 

3 

Li#e 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 


