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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi matkailun edistämiskes
kuksesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annettujen 
lakien virkatyyppisäännösten kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Matkailun edistämiskeskuksesta ja puolustusta
mdellisesta suunnittelukunnasta annettuihin la
eihin sisältyvät virkatyyppejä koskevat säännök
:t ehdotetaan kumottaviksi uuden valtion virka-

mieslainsäädännön voimaantulon johdosta. Eh
dotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti kuin uusi virkamieslainsäädäntö 
eli 1 päivänä tammikuuta 1988. 

PERUSTELUT 

Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamiseen 
ittyvän hallitusmuodon 65 §:n 1 momentin 
mutoksen mukaan (754/86), joka tulee voi
laan 1 päivänä tammikuuta 1988, viran nimeä 
L laatua eli virkatyyppiä ei enää tarvitse vahvistaa 
Lilla. Myös lainsäädännön selkeyden vuoksi on 
Lrpeen, kuten eduskunnan perustuslakivalio
llntakin on edellyttänyt, sopeuttaa valtion viras
>jen ja laitosten hallintoa koskevien lakien ja 
;etusten säännökset uuteen virkamieslainsäädän
iön. 
Matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain 

l86/73) 4 §:ssä ja puolustustaloudellisesta suun
ittelukunnasta annetun lain (238/60) 2 §:n 3 
1omentissa (muutettuna lailla 609/83) on sää
etty niiden virkojen ja toimien nimistä ja laa
usta, jotka näissä laitoksissa voivat olla. Kun 
ämä säännökset käyvät valtion virkamieslainsää
ännön voimaan tullessa tarpeettomiksi, ne eh
otetaan kumottaviksi. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä et ole vaikutusta valtiontalouteen. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988 eli samanaikaisesti uuden 
virkamieslainsäädännön kanssa. Ehdotettujen la
kien voimaansaattamisen yhteydessä on tarkoitus 
antaa asetukset puheena olevien laitosten hallin
toa koskevien asetusten muuttamisesta siten, että 
myös ne sopeutetaan uuteen virkamieslainsää
däntöön. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

matkailun edistämiskeskuksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan matkailun edistämiskeskuk

sesta 23 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain 
(186/ 73) 4 §. 

2. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 

Laki 

päivänä 

puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan puolustustaloudellisesta 

suunnittelukunnasta 20 päivänä toukokuuta 
1960 annetun lain (238/60) 2 §:n 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1983 
annetussa laissa ( 609 1 8 3 }. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987 

2 § 
Tämä laki tulee vmmaan 

kuuta 198 
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