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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autorekisterikeskuksesta 
annetun lain 2 ja 5 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan autorekisterikeskuksesta 
annetusta laista kumottaviksi virkatyyppisään
nöksiä sekä virkamiehen siirtämistä ja uudelleen 
sijoittamista koskevat kohdat. Esitys aiheutuu 
virkamieslainsäädännön uudistamisesta. Valtion 

virkamieslain voimaantulon jälkeen ei virkatyy
peistä eikä virkamiehen siirtämisestä ja uudelleen 
sijoittamisesta enää edellytetä säädettäväksi lailla. 

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 (75 5 /86) ja valtion virka
mieslain voimaanpanolaki (756/86) tulevat voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. Näillä sää
döksillä 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, virkarakennetta, virkamiehen siir
tämistä ja uudelleen sijoittamista. Lainsäädännön 
selkeyden vuoksi on tarpeen muuttaa virastojen 
ja laitosten hallintoa koskevat säännökset uuden 
virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Autorekisterikeskuksen hallintoa koskevat 
säännökset ovat autorekisterikeskuksesta 29 päi
vänä joulukuuta 1967 annetussa laissa (644/67) 
ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuk
sessa (478/82) niihin myöhemmin tehtyine muu
toksineen. Autorekisterikeskuksesta annetun lain 
2 §:ssä on lueteltu autorekisterikeskuksen virka-
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tyypit sekä yksilöity ne virat, jotka voidaan mää
rätä sopimuspalkkaisiksi. 

Valtion virkamieslain mukaan ei viran nimeä 
ja laatua tarvitse enää yksilöidä laissa. Kun virka
tyyppisäännökset käyvät uuden lainsäädännön 
voimaan tullessa tarpeettomiksi, ehdotetaan au
torekisterikeskuksesta annetun lain 2 § kumotta
vaksi. 

Autorekisterikeskuksesta annetun lain 5 §:ssä 
säädetään peruspalkkaisen katsastusmiehen vel
vollisuudesta vastaanottaa virka tai toimi sekä 
tällaisen virkamiehen asettamisesta lakkautuspal
kalle. Valtion virkamieslain 7 luvussa on sään
nökset virkamiehen siirtämisestä ja uudelleen 
sijoittamisesta. Valtion virkamieslain voimaanpa
nolain 3 §:n 1 momentin 5 kohta puolestaan 
kumoaa lakkautuspalkkalain (182/31). Tämän 
mukaisesti myös autorekisterikeskuksesta anne
tun lain 5 § esitetään kumottavaksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei katsota olevan taloudellisia vaiku
tuksia. 
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3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain 2 ja 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1967 

autorekisterikeskuksesta annetun lain (644/67) 2 
ja 5 §, sellaisina kuin niistä on 2 § osittain 
muutettuna 26 päivänä maaliskuuta 1982 anne
tulla lailla (229/82) ja 16 päivänä joulukuuta 
1983 annetulla lailla (982/83). 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Laki 
autorekisterikeskuksesta annetun lain 2 Ja 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Autorekisterikeskuksessa sekä katsastuskontto

rissa ja -toimistossa voi olla ylijohtajan, osasto
päällikön, toimistopäällikön, ylitarkastajan, jaos
topäällikön, esittelijän, toimistoinsinöörin, insi
nöörin, tutkijan, lääninkatsastusmiehen, katsas
tusmiehen, apulaiskatsastusmiehen, katsastustek
nikon, kamreerin ja osastosihteerin virkoja sekä 
toimistosihteerin, pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän, 
kirjaajan, kanslistin, apulaiskanslistin, toimisto
virkailijan, konekirjoittajan, toimistoapulaisen, 
puhelunvälittäjän ja vahtimestarin toimia. Näitä 
virkoja ja toimia voi olla eri luokkaisia. Ylijohta
jan ja osastopäällikön virat voivat olla sopimus
paikkaisia. 

Autorekisterikeskuksessa sekä katsastuskontto
reissa ja -toimistoissa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja yk
sityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevia 
työntekijöitä. 

5 § 
Peruspalkkainen moottoriajoneuvon katsastus

mies on velvollinen vastaanottamaan tässä laissa 
säädetyn hänelle soveltuvan peruspalkkaisen vi
ran tai toimen. Katsastusmies, jota ei määrätä 
sanotunlaiseen virkaan tai toimeen, asetetaan 
lakkautuspalkalle. 

Ehdotus 

2 § 
(Kumotaan) 

5 § 
(Kumotaan) 
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Lzite 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 




