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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtiovarainministeriön 
hallinnonalan virastoista ja laitoksista annettujen lakien muuttami
sesta valtion virkamieslain voimaantulon johdosta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on saattaa valtiovarain
ministeriön hallinnonalan virastoja ja laitoksia 
koskevat lait vastaamaan vuoden 1988 alussa 
voimaan tulevaa uudistettua valtion virkamies
lainsäädäntöä. Esitykseen sisältyvät lakiehdotuk
set tullihallinnosta, Suomen rahapajasta, tilasto
keskuksesta, verohallituksesta, välittömän vero
tuksen piiri- ja paikallishallinnosta, rakennushal-

!innosta, taloudellisesta suunnittelukeskuksesta, 
valtiontalouden tarkastuksesta, valtiokonttorista 
ja Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annet
tujen lakien sekä pankkitarkastuslain uuden vir
kamieslainsäädännön kanssa ristiriidassa olevien 
säännöksien kumoamisesta ja muuttamisesta. 

Lait ehdotetaan 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. Lakien tulles
sa voimaan kumoutuvat useat keskeiset nykyisin 
voimassa olevat virkamiehen oikeusasemaa koske
vat säännökset. Valtion virkamieslain kanssa risti
riidassa olevia säännöksiä ei 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. 

Tähän esitykseen on koottu ehdotukset laeiksi 
valtiovarainministeriön alaisista virastoista ja lai
toksista annettuihin lakeihin uuden virkamies
lainsäädännön voimaantulon vuoksi tehtävistä 
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muutoksista. Ministeriön alaisia ovat pankkitar
kastusvirasto, Suomen rahapaja, tullihallitus, val
tion painatuskeskus, rakennushallitus, tilastokes
kus, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvi
rasto, verohallitus, taloudellinen suunnittelukes
kus, valtion ravitsemiskeskus, Valtionhallinnon 
kehittämiskeskus ja valtion tietokonekeskus. Eh
dotetuilla laeilla kumottaisiin mainituista viras
toista annettujen hallintolakien virkatyyppien 
vahvistamista koskevat säännökset ja muutettai
siin kyseisiä säädöksiä siltä osin kuin ne sisältävät 
valtion virkamieslain kanssa ristiriidassa olevia 
säännöksiä muun muassa ylimääräisen toimen 
haltijoista. Ylimääräiset toimet muuttuvat val
tion virkamieslain tullessa voimaan vakinaisiksi 
viroiksi. 

Valtion tietokonekeskuksesta, valtion painatus
keskuksesta ja valtion ravitsemiskeskuksesta an
nettuja lakeja (197/83, 196/64 ja 101175) ei 
esitetä muutettaviksi, koska nämä on tarkoitus lai
toskohtaisilla laeilla muuttaa valtion liikelaitok
sista annetun lain (627/87) mukaisiksi liikelai
toksiksi vuoden 1989 alusta. 
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Lakiehdotukseen tilastokeskuksesta annetun 
lain muuttamisesta sisältyy virkatyyppisäännök
sen kumoamisen lisäksi säännös lain 5 §:n kumo
amisesta. Kyseinen säännös tilastokeskuksen oi
keudesta periä maksuja on käytännössä tullut 
tarpeettomaksi, koska valtion maksuperustelaissa 
(980/73) on yleisesti säädetty valtion viranomai
sen oikeudesta periä maksuja. Myös lakiehdotuk
seen välittömän verotuksen piiri- ja paikallishal
linnosta annetun lain muuttamisesta sisältyy val
tion virkamieslain voimaantulon vuoksi tehtävien 
muutosten lisäksi lain 9 §:n muutosehdotus. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan 
voimassa olevaa lainsäädäntöä käyttämällä kun
nallishallituksen sijasta sanaa kunnanhallitus. 
Edelleen lakiehdotukseen valtiontalouden tarkas
tuksesta annetun lain muuttamisesta sisältyy vir
katyyppisäännöksen kumoamisen lisäksi tekninen 
muutos, jolla kyseisen lain kumottavaksi ehdote
tun 4 §:n 4 momentti tarkastusviraston oikeudes-

1 . 

ta käyttää apunaan asiantuntiJOlta siirrettä1s11n 
lisäämällä lakiin uusi 6 §:n 3 momentti. Uusi 
momentti vastaa sisällöltään kumottavaksi ehdo
tettua 4 §:n 4 momenttia. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä e1 ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanai
kaisesti valtion virkamieslain kanssa 1 päivänä 
tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
tullihallinnosta annetun lain 4 §:n ja 7 §:n 3 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan tullihallinnosta 8 pa1vana 

maaliskuuta 1974 annetun lain (213/74) 4 §ja 7 
§:n 3 momentti, näistä 4 § sellaisena kuin se on 
30 päivänä toukokuuta 1986 annetussa laissa 
(403/86). 

2. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Laki 
Suomen rahapajasta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan Suomen rahapajasta 19 päivä

nä joulukuuta 1980 annetun lain (877 /80) 5 §. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

päivänä 

päivänä 
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3. 
Laki 

Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan Valtionhallinnon kehittämis

keskuksesta 30 päivänä tammikuuta 1987 anne
tun lain (110/87) 3 §. 

4. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Laki 
tilastokeskuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan tilastokeskuksesta 23 päivänä 

joulukuuta 1970 annetun lain (796/70) 4 ja 5 §, 
näistä 4 § sellaisena kuin se on 14 päivänä 
joulukuuta 1984 annetussa laissa (853/84). 

5. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Laki 
rakennushallinnosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan rakennushallinnosta 30 päivä

nä joulukuuta 1981 annetun lain (1045/81) 4 §. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

päivänä 

päivänä 

päivänä 

3 
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6. 
Laki 

verohallituksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan verohallituksesta 5 patvana 

joulukuuta 1969 annetun lain (739/69) 3 §. 

7. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 
päivänä 

Laki 
välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun 

lain (1002/75) 4 ja 7 § ja 
muutetaan 9 § ja 10 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

9 § 
Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oi

keus valtion puolesta hakea muutosta tässä laissa 
tarkoitettuja valtion veroja koskeviin veroviran
omaisten ja lainkäyttöviranomaisten päätöksiin 
siinä järjestyksessä kuin tällaisesta muutoksen
hausta on säädetty. Niillä on myös oikeus syyt
teeseen panoa varten ilmoittaa verorikosta koske
va asia syyttäjälle ja määräämänsä asiamiehen 
edustamana käyttää valtion puhevaltaa tällaista 
syytettä tai mainitusta rikoksesta johtuvaa vahin
gonkorvausta koskevassa asiassa. Sama oikeus on 
kunnan puolesta kunnanhallituksella kunnallis
veroa koskevissa asioissa. 

Milloin verohallitus, lääninverovirasto tai kun
nanhallitus haluaa käyttää 1 momentissa tarkoi-

tettua oikeutta, sen on ilmoitettava siitä muutok
sen hakemiseen tai syytteen nostamiseen oikeute
tulle aiemmalle veroviranomaiselle, joka silloin ei 
saa käyttää puhevaltaa samassa asiassa. 

10 § 
Lääninveroviraston tai verotoimiston virkamies 

ei saa kuulua valtiolle verovelvollisen yhteisön 
hallitukseen tai hallintoon eikä toimia sen tilin
tarkastajana, ellei lääninverovirasto ole yksittäis
tapauksessa tai erityisiä tapauksia varten yleisesti 
antanut siihen lupaa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1988. 
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8. 
Laki 

pankkitarkastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 2 §, sellaisena kuin se 

on 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84) ja 
muutetaan 5 § ja 17 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 § ja 17 §:n 1 momentti 28 

päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84) ja 17 §:n 3 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 
annetussa laissa (685/78), näin kuuluviksi: 

5 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies ei saa kuulua 

viraston valvonnassa olevan yhteisön hallintoneu
vostoon, isäntiin, hallitukseen tai johtokuntaan 
taikka tilintarkastajiin eikä olla tällaisen yhteisön 
palveluksessa. 

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta 
yhteisöstä saamastaan luotosta tai sen hänen 
hyväkseen myöntämästä takauksesta pankkitar
kastusviraston ylijohtajan ja osastopäällikön on 
ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja pankki
tarkastusviraston muun virkamiehen pankkitar
kastusvirastolle. 

9. 

17 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies ja 12 §:ssä 

tarkoitettu asiamies on velvollinen pitämään sa
lassa, mitä hän on työssään saanut tietää pankki
tarkastusviraston valvonnassa olevan yhteisön, sen 
asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta ase
masta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta. 

Jos pankkitarkastusviraston virkamies tai 
12 §:ssä tarkoitettu asiamies rikkoo tässä pykäläs
sä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on häntä ran
gaistava kuten virkarikoksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

Laki 
taloudellisesta suunnittelukeskuksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan taloudellisesta suunnittelu

keskuksesta 28 päivänä marraskuuta 1969 anne
tun lain (711169) 3 §, sen 1 momentti sellaisena 
kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa 
laissa (1060/78). 

2 § 
Tämä laki tulee vOimaan 

kuuta 1988. 
päivänä 
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10. 
Laki 

valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtiontalouden tarkastuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967 1 47) 4 §, 

sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (856/81) sekä 
lisätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

6 § 

Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asiantun
tijoita. 

11. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 1988. 

Laki 
valtiokonttorista annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan valtiokonttorista 13 palVana 

tammikuuta 1978 annetun lain (18/78) 3 §. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987 

2 § 
Tämä laki tulee vo1maan 

kuuta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

tullihallinnosta annetun lain 4 §:n ja 7 §:n 3 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tullihallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetun 
lain (213/74) 4 §ja 7 §:n 3 momentti, näistä 4 § sellaisena kuin se on 30 päivänä toukokuuta 1986 
annetussa laissa ( 4031 86). 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Tullilaitoksessa voi olla: 
pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo

ratorionjohtajan, apulaisosastopäällikön, tullijoh
tajan, toimistopäällikön, apulaistoimistopäälli-. 
kön, jaostonjohtajan, mikrobiologin, tullikemis-' 
tin, asessorin, apulaisjohtajan, suunnittelupäälli
kön, koulutuspäällikön, pääsuunnittelijan, suun
nittelijan, tulliylitarkastajan, tullisihteerin, ke
mistin, tulliverotarkastajan, tullitarkastajan, ak
tuaarin, osastosihteerin, tullivalvontatarkastajan, 
apulaissosiaalipäällikön, notaarin, tulliekspedi
töörin ja kirjaajan virkoja; sekä 

tullirajaviskaalin, tullipäällysmiehen, ylietsi
vän, toimistosihteerin, luovutusvalvojan, ylitulli
vartijan, tullivartijan, tullivalvojan, tullikirjurin, 
kirjanpitäjän, apulaiskirjaajan, kanslistin, vahti
mestarin, lomakevarastonhoitajan, apulaiskanslis
tin, konekirjoittajan, lävistäjän, toimistoapulai
sen, tarkastusapulaisen ja tilastoapulaisen toimia. 

Tullilaitoksessa voi olla myös ylimääräisiä toi
menhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työ
sopimussuhteessa olevia henkilöitä. 

Pääjohtajan, ylijohtajan, tullineuvoksen, labo
ratorionjohtajan, toimistopäällikön, koulutus
päällikön, pääsuunnittelijan ja suunnittelijan vi
rat voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Asetuksella voidaan 4 §:n 1 momentissa mai
nittuja virkoja ja toimia tulo- ja menoarvion 
rajoissa perustaa myös siten, että tullilaitoksessa 
jo olemassa olevia virkoja tai toimia, niiden 
varsinaisen palkkauksen vähentymättä, vain ni-

7 § 

Ehdotus 

(kumotaan) 

(3 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

meltään muutetaan 4 §:n 1 momentissa maini
tuiksi viroiksi tai toimiksi, jolloin entisen nimisen 
viran tai toimen haltija ilman muita toimenpitei
tä siirtyy nimeltä muutetun viran tai toimen 
haltijaksi. 

2. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 
Suomen rahapajasta annetun lain 5 §:n kumoamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Suomen rahapajasta 19 päivänä joulukuuta 1980 
annetun lain (877 /80) 5 §. 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Rahapajassa voi olla johtajan ja toimistopäälli

kön sopimuspaikkaiset virat. Rahapajan muu 
henkilöstö on työsopimussuhteessa valtioon. 

3. 

Ehdotus 

(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 

päivänä 

Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Valtionhallinnon kehittämiskeskuksesta 30 päivänä 
tammikuuta 1987 annetun lain (110/87) 3 §. 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Valtionhallinnon kehittämiskeskuksessa voi ol- (kumotaan) 

la määräajaksi kerrallaan täytettävä ylijohtajan 
virka sekä johtajan, tutkimuspäällikön, johtavan 
konsultin ja hallinnontutkijan virkoja. Virat voi-
vat olla sopimuspalkkaisia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 
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4. 
Laki 

tilastokeskuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tilastokeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1970 
annetun lain (796/70) 4 ja 5 §, näistä 4 §sellaisena kuin se on 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa 
laissa (853/84). 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Tilastokeskuksessa voi olla pääjohtajan, johta- (kumotaan) 

jan, tuotantopäällikön, tietotekniikkapäällikön, 
suunnittelupäällikön, hallintopäällikön, markki-
nointipäällikön, toimistopäällikön, tiedotuspääl-
likön, yliaktuaarin, suunnittelijan, kirjastonhoi-
tajan ja aktuaarin virkoja sekä tilastonlaatijan, 
tilastonpitäjän, tilastoapulaisen, apulaiskansiistin 
ja vahtimestarin toimia. Pääjohtajan, johtajan, 
tietotekniikkapäällikön, suunnittelupäällikön, 
toimistopäällikön, yliaktuaarin ja suunnittelijan 
virat voivat olla myös sopimuspalkkaisia. 

5 § 
Muiden kuin valtion virastojen ja laitosten (kumotaan) 

pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutkimuksis-
ta ja lausunnoista sekä muista palveluksista on 
tilastokeskuksella oikeus periä maksuja sen mu-
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään eräi-
den viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoi-
mista suoritettavain maksujen perusteista 17 päi-
vänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/ 42) 
säädettyjen yleisten perusteiden mukaisesti. 

5 . 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 
rakennushallinnosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rakennushallinnosta 30 päivänä joulukuuta 1981 
annetun lain (1045/81) 4 §. 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Rakennushallinnossa voi olla: pääjohtajan, (kumotaan) 

osastopäällikön, piirirakennuspäällikön, toimisto-
päällikön, yliarkkitehdin, yli-insinöörin, asianval-
vojan, rakennuslakimiehen, toimistoarkkitehdin, 

2 3712882 



10 1987 vp. - HE n:o 180 

Voimassa oleva laki 

toimistoinsinöörin, insinöörin, sosiaalipäällikön, 
piirirakennusmestarin, tarkastajan ja konemesta
rin virkoja sekä pääkirjanpitäjän, toimistovirkaili
jan, kanslistin, kirjaajan, apulaiskanslistin, kone
kirjoittajan, toimistoapulaisen, ylivahtimestarin, 
vanhemman vahtimestarin, vahtimestarin, aliko
nemestarin, laitosmiehen, huoltomiehen, puu
tarhurin, talonmiehen, lämmittäjän, talonmies
lämmittäjän, yövartijan, emännän ja puhelin
keskuksen hoitajan toimia. 

Rakennushallinnossa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteisia henkilöitä. 

Pääjohtajan ja osastopäällikön virat voivat olla 
sopimuspalkkaisia. 

6. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 
verohallituksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan verohallituksesta 5 päivänä joulukuuta 1969 annetun 
lain (739/69) 3 §. 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Verohallitukseen voidaan perustaa pääjohta- (kumotaan) 

jan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toi-
mistopäällikön, ylitarkastajan, verotussihteerin ja 
kamreerin virkoja, kirjaajan, pääkirjanpitäjän, 
toimistosihteerin, kanslistin, apulaiskanslistin, 
konekirjoittajan ja ylivahtimestarin toimia. Näitä 
virkoja ja toimia voi olla eri luokkaisia. 

Pääjohtajan sekä ylitarkastajain virat ovat sopi
muspalkkaisia. Pääjohtajan virka voidaan täyttää 
myös määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Jos virkaan nimitetty on 
tällöin ennestään valtion virassa tai toimessa, 
vapautuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona 
hän toimii verohallituksen pääjohtajan virassa. 

Verohallituksen palveluksessa voi olla myös 
ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimi
henkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa hen
kilökuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivånå· 
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7. 
Laki 

välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta 31 päivänä joulukuuta 1975 annetun 

lain (1002/75) 4 ja 7 § ja 
muutetaan 9 § ja 10 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Lääninverovirastossa voi olla lääninvcrojohta- (kumotaan) 

jan, osastopäällikön, toimistopäällikön, vanhem-
man verotarkastajan, verotarkastajan, vanhem-
man tarkastajan, tarkastajan, apulaistarkastajan, 
vanhemman ennakontarkastajan, ennakontarkas-
tajan, veroesittelijän, asianvalvojan, kamreerin, 
kirjanpitäjän, kirjaajan, toimistosihteerin, kans-
listin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimis-
toapulaisen ja vahtimestarin virkoja ja toimia. 

Lääninverovirastossa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

7 § 
Verotoimistossa voi olla verojohtajan, apulais- (kumotaan) 

verojohtajan, osastopäällikön, konttoripäällikön, 
toimistopäällikön, apulaistoimistopäällikön, 
asianvalvojan, yleissihteerin, osastosihteerin, ve-
rosihteerin, apulaisverosihteerin, tarkastajan, ve-
rovalmistelijan, arkistonhoitajan, kamreerin, kir-
janpitäjän, kirjaajan, toimistosihteerin, kanslis-
tin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimisto-
apulaisen, puhelunvälittäjän, ylivahtimestarin, 
vanhemman vahtimestarin ja vahtimestarin vir-
koja ja toimia. 

Verotoimistossa voi olla myös ylimääräisiä toi
menhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oi
keus valtion puolesta hakea muutosta tässä laissa 
tarkoitettuja valtion veroja koskeviin veroviran
omaisten ja lainkäyttöviranomaisten päätöksiin 
siinä järjestyksessä kuin tällaisesta muutoksen
hausta on säädetty. Niillä on myös oikeus syyt
teeseen panoa varten ilmoittaa verorikosta koske
va asia syyttäjälle ja määräämänsä asiamiehen 
edustamana käyttää valtion puhevaltaa tällaista 
syytettä tai mainitusta rikoksesta johtuvaa vahin
gonkorvausta koskevassa asiassa. Sama oikeus on 
kunnan puolesta kunnallishallituksella kunnallis
veroa koskevissa asioissa. 

9 § 
Verohallituksella ja lääninverovirastolla on oi

keus valtion puolesta hakea muutosta tässä laissa 
tarkoitettuja valtion veroja koskeviin veroviran
omaisten ja lainkäyttöviranomaisten päätöksiin 
siinä järjestyksessä kuin tällaisesta muutoksen
hausta on säädetty. Niillä on myös oikeus syyt
teeseen panoa varten ilmoittaa verorikosta koske
va asia syyttäjälle ja määräämänsä asiamiehen 
edustamana käyttää valtion puhevaltaa tällaista 
syytettä tai mainitusta rikoksesta johtuvaa vahin
gonkorvausta koskevassa asiassa. Sama oikeus on 
kunnan puolesta kunnanhallituksella kunnallis
veroa koskevissa asioissa. 
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Voimassa oleva laki 

Milloin verohallitus, lääninverovirasto tai kun
nallishallitus haluaa käyttää 1 momentissa tarkoi
tettua oikeutta, sen on ilmoitettava siitä muutok
sen hakemiseen tai syytteen nostamiseen oikeute
tulle aiemmalle veroviranomaiselle, joka silloin ei 
saa käyttää puhevaltaa samassa asiassa. 

Ehdotus 

Milloin verohallitus, lääninverovirasto tai kun
nanhallitus haluaa käyttää 1 momentissa tarkoi
tettua oikeutta, sen on ilmoitettava siitä muutok
sen hakemiseen tai syytteen nostamiseen oikeute
tulle aiemmalle veroviranomaiselle, joka silloin ei 
saa käyttää puhevaltaa samassa asiassa. 

10 § 
Lääninveroviraston tai verotmmlston viran tai 

toimen haltija, ylimääräisen toimen haltija ja 
tilapäinen toimihenkilö ei saa kuulua valtiolle 
verovelvollisen yhteisön hallitukseen tai hallin
toon eikä toimia sen tilintarkastajana, ellei lää
ninverovirasto ole yksittäistapauksessa tai erityisiä 
tapauksia varten yleisesti antanut siihen lupaa. 

Lääninveroviraston tai verotoimiston virkamies 
ei saa kuulua valtiolle verovelvollisen yhteisön 
hallitukseen tai hallintoon eikä toimia sen tilin
tarkastajana, ellei lääninverovirasto ole yksittäis
tapauksessa tai erityisiä tapauksia varten yleisesti 
antanut siihen lupaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 
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8. 
Laki 

pankkitarkastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 2 §, sellaisena kuin se 

on 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84) ja 
muutetaan 5 §ja 17 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 §ja 17 §:n 1 momentti 28 

päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (1025/84) ja 17 §:n 3 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 
annetussa laissa (685/78), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Pankkitarkastusvirastossa voi olla ylijohtajan, (kumotaan) 

osastopäällikön, pankkiylitarkastajan, pankkitar-
kastajan ja toimistopäällikön virkoja sekä toimis-
tosihteerin, kirjanpitäjän, kanslistin, apulaiskans-
listin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan ja vah-
timestarin toimia. 

Ylijohtajan, osastopäällikön, pankkiylitarkasta
jan ja pankkitarkastajan virat voivat olla sopimus
paikkaisia. 

Pankkitarkastusviraston virkamies tai toimi
henkilö ei saa kuulua viraston valvonnassa olevan 
yhteisön hallintoneuvostoon, isäntiin, hallituk
seen tai johtokuntaan taikka tilintarkastajiin eikä 
olla tällaisen yhteisön palveluksessa. 

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta 
yhteisöstä saamastaan Iuotosta tai sen hänen 
hyväkseen myöntämästä takauksesta pankkitar
kastusviraston ylijohtajan ja osastopäällikön on 
ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja pankki
tarkastusviraston muun virkamiehen ja toimihen
kzlön pankkitarkastusvirastolle. 

5 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies ei saa kuulua 

viraston valvonnassa olevan yhteisön hallintoneu
vostoon, isäntiin, hallitukseen tai johtokuntaan 
taikka tilintarkastajiin eikä olla tällaisen yhteisön 
palveluksessa. 

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta 
yhteisöstä saamastaan Iuotosta tai sen hänen 
hyväkseen myöntämästä takauksesta pankkitar
kastusviraston ylijohtajan ja osastopäällikön on 
ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja pankki
tarkastusviraston muun virkamiehen pankkitar
kastusvirastolle. 

17 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies, toimihenki

lö ja 12 §:ssä tarkoitettu asiamies on velvollinen 
pitämään salassa, mitä hän on työssään saanut 
tietää pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan 
yhteisön, sen asiakkaan tai jonkun muun talou
dellisesta asemasta tahi liike- tai ammattisalai
suudesta. 

Jos pankkitarkastusviraston virkamies, toimi
henkzlö tai 12 §:ssä tarkoitettu asiamies rikkoo 
tässä pykälässä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, 
on häntä rangaistava kuten virkarikoksesta. 

Pankkitarkastusviraston virkamies ja 12 §:ssä 
tarkoitettu asiamies on velvollinen pitämään sa
lassa, mitä hän on työssään saanut tietää pankki
tarkastusviraston valvonnassa olevan yhteisön, sen 
asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta ase
masta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta. 

Jos pankkitarkastusviraston virkamies tai 
12 §:ssä tarkoitettu asiamies rikkoo tässä pykäläs
sä säädetyn vaitiolovelvollisuuden, on häntä ran
gaistava kuten virkarikoksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 
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9. 
Laki 

taloudellisesta suunnittelukeskuksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan taloudellisesta suunnittelukeskuksesta 28 päivänä 
marraskuuta 1969 annetun lain (711169) 3 §, sen 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä 
joulukuuta 1978 annetussa laissa ( 1060/ 78). 

Voimassa oleva laki 

Taloudellisessa suunnittelukeskuksessa voi olla 
johtajan, toimistopäällikön, tutkijan ja suunnit
telijan virkoja sekä tutkimussihteerin ja kanslistin 
toimia. 

Suunnittelukeskuksen virat ovat sopimuspaik
kaisia ja ne täytetään määräajaksi. 

Suunnittelukeskuksen palveluksessa voi olla 
myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä 
toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa 
henkilökuntaa. 

10. 

Ehdotus 

3 § 
(kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 
valtiontalouden tarkastuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

päivänä· 

ku_motaan .valtiontalouden. tarkas.tuksesta 23 päivänä joulukuuta 1947 annetun lain (967 /47) 4 §, 
sellaisena kmn se on ~ 1 päivänä Joulukuuta 1981 annetussa laissa (856/ 81) sekä 

ltsätään 6 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 
Tarkastusvirastossa voi olla pääjohtajan, osasto- (kumotaan) 

päällikön, suunnittelupäällikön, toimistopäälli-
kön, erikoistutkijan, ylitarkastajan ja tarkastajan 
virkoja sekä apulaistarkastajan, notaarin, kirjaa-
jan, kanslistin, toimistoapulaisen, konekirjoitta-
jan ja vahtimestarin toimia. 

Pääjohtajan, osastopäällikön, suunnittelupääl
likön ja erikoistutkijan virat voivat olla sopimus
paikkaisia. 

Tarkastusvirastossa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä. 

Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asiantun
tijoita. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 § 

Tarkastusvirasto voi käyttää apunaan asiantun
tzjoita. 

11. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Laki 
valtiokonttorista annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

päivänä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan valtiokonttorista 13 päivänä tammikuuta 1978 
annetun lain (18/78) 3 §. 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 
Valtiokonttorissa voi olla pääjohtajan, johta- (kumotaan) 

jan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, 
suunnittelupäällikön, toimistopäällikön, asiamie-
hen ja kamreerin virkoja sekä apukamreerin, 
osastosihteerin, toimistosihteerin, pääkirjanpitä-
jän, kassanhoitajan, kirjanpitäjän, kanslistin, kir-
jaajan, apulaiskanslistin, konekirjoittajan, toimis-
toapulaisen, ylivahtimestarin, vanhemman vahti-
mestarin ja vahtimestarin toimia. 

Pääjohtajan, johtajan ja osastopäällikön virat 
voivat olla sopimuspalkkaisia. 

Valtiokonttorissa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 




