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lfallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesi- ja ympäristöhallin
nosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi vesi- ja 
ympäristöhallinnosta annetun lain säännös virka
tyypeistä. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesi
ja ympäristöhallintoa koskevat säännökset vastaa-

maan vuoden 1988 alusta voimaan tulevaa val
tion virkamieslainsäädäntöä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskevat valtion virkamieslaki (755/86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (756 1 86) tulevat 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Samalla 
kumotaan nykyisin voimassa olevat keskeiset vir
kamiehen oikeusasemaa koskevat säännökset. 

Valtion virkamieslain mukaan ei viran nimeä 
tai laatua enää tarvitse yksilöidä laissa, vaan virat 
perustetaan tai lakkautetaan asetuksella. Virasto
kohtaiset virkatyyppisäännökset tulevat siten tar
peettomiksi. Jos ennen valtion virkamieslain voi
maantuloa annettu säännös on ristiriidassa val
tion virkamieslain kanssa, sovelletaan tällaisen 
säännöksen sijasta valtion virkamieslakia. Lain
säädännön selkeyden vuoksi on tarpeen muuttaa 
virastojen hallintoa koskevat säännökset uuden 
virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Vesi- ja ympäristöhallintoa koskevat säännök
set ovat vesi- ja ympäristöhallinnosta 17 päivänä 

371158H 

tammikuuta 1986 annetussa laissa (24/86) ja 13 
päivänä helmikuuta 1987 annetussa asetuksessa 
(151187). Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun 
lain 5 §:ssä luetellaan, mitä virkoja ja toimia 
vesi- ja ympäristöhallituksessa sekä vesi- ja ympä
ristöpiirissä voi olla. Lisäksi siinä luetellaan, mit
kä virat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Kun virkatyyppisäännökset käyvät uuden vir
kamieslainsäädännön voimaan tullessa tarpeetto
miksi, ehdotetaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 
annetun lain 5 § kumottavaksi. 

2. 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 
vest- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 

17 päivänä tammikuuta 1986 annetun lain (24/ 
86) 5 §. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ympäristöministeri Kaj Bådund 
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Laki 
vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Vesi- ja ympäristöhallituksessa voi olla pääjoh

tajan, ylijohtajan, tutkimuslaitoksen johtajan, 
osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimisto
päällikön, laboratoriopäällikön, laskentapäälli
kön, teknillisen tarkastajan, toimistoinsinöörin, 
asianvalvojan, biologin, geologin, hydrologin, 
limnologin, ylitarkastajan, lakimiehen, mikro
biologin, toimistoagronomin, toimistometsän
hoitajan, geohydrologin, kemistin, insinöörin, 
sosiaalipäällikön, kamreen·n, tarkastajan ja toi
mistorakennusmestan·n virkoja sekä osastosihtee
n·n, apulaistarkastajan, kirjaajan, toimistosihtee
rin, arkistonhoitajan, apulaiskamreerin, apulais
kirjaajan, ylivirastomestarin, laborantin, pzirtä
jän, kanslistin, kirjanpitäjän, virastomestarin, 
apulaiskanslistin, toimistovirkazlijan, konekirjoit
tajan ja toimistoapulaisen toimia. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, tutkimuslaitoksen 
johtajan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, 
toimistopäällikön ja laskentapäällikön virat voivat 
olla sopimuspalkkaisia. 

Vesi- ja ympäristöpzirissä voi olla vesi- ja ympä
ristöpiirin johtajan, vanhemman insinöön·n, insi
nöön'n, limnologin, mikrobiologin, kemistin, 
biologin, geologin, hydrologin, lakimiehen, yli
tarkastajan, hallintopäällikön, konttoripäällzkön, 
piirirakennusmestarin, tarkastajan, työntarkasta
jan, vanhemman rakennusmestan·n ja rakennus
mestarin virkoja sekä apulaistarkastajan, toimis
tosihteen·n, kirjaajan, apulaiskamreerin, kanslis
tin, apulaiskanslistin, kirjanpitäjän, laborantin, 
piirtäjän, toimistovirkazlijan, konekirjoittajan ja 
toimistoapulaisen toimia. 

Vesi- ja ympänstöhallinnossa voi olla myös 
ylimääräzsiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimi
henkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa hen
kzlökuntaa. 

Ehdotus 

5 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 1988. 

3 

Lzite 

päivänä 
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