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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliministeriön vakuu
tusosastosta annetun lain kumoamisesta ja laiksi työttömyysturva
lain 39 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vuoden 1988 alusta voimaan tuleva virkamies
lainsäädäntö aiheuttaa sen, että hallintosäädökset 
tulee sopeuttaa uutta lainsäädäntöä vastaaviksi. 
Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan uusien sää
dösten perusteella tarpeettomaksi käyvä laki sosi-

aaliministeriön vakuutusosastosta kumottavaksi ja 
työttömyysturvalakiin tehtäväksi tekninen muu
tos. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskeva lainsäädäntö tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1988. Hallintolait ja -asetukset tulee 
lainsädännön selkeyden vuoksi sopeuttaa uuteen 
virkamieslainsäädäntöön. Uuden virkamieslain
säädännön kanssa ristiriidassa olevat säännökset 
on kumottava ja muihin säännöksiin tehtävä 
tarvittaessa yleisestä virkamieslainsäädännöstä 
johtuvat tarkistukset ja täsmennykset. Tähän on 
kiinnittänyt huomiota myös eduskunnan perus
tuslakivaliokunta (Perustuslakivaliokunnan lau
sunto nro 13/1985 vp.). 

1.1. Laki sosiaaliministeriön vakuutusosastosta 
annetun lain kumoamisesta 

Valtion virkamieslain (755/86) mukaan viran 
nimeä ja laatua ei tarvitse enää yksilöidä laissa. 
Virkamieslain voimaan tultua virkatyyppisään
nökset lähinnä kuvaisivat viraston tai laitoksen 
virkarakennetta, eikä niillä virkojen perustamis
menettelyn kannalta olisi oikeudellista merkitys-
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tä. Tämän vuoksi ehdotetaan kumottavaksi laki 
sosiaaliministeriön vakuutusosastosta ( 4 5115 2), 
jossa on säädetty eräistä vakuutusosaston viroista. 
Laki on muutoinkin käynyt tarpeettomaksi. 

1.2. Laki työttömyysturvalain 39 §:n muutta
misesta 

Työttömyysturvalain (602/84) 39 §:n 2 mo
mentin mukaan työttömyysturvalautakunnassa 
on puheenjohtaja, joka voi olla päätoiminen, 
sekä tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia, laki
miesjäseniä, lääkärijäseniä sekä työvoimaviran
omaisten ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, jot
ka toimivat tuomarin vastuulla. Muille jäsenille 
kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 
määrätään henkilökohtaiset varajäsenet. Jos pu
heenjohtaja on päätoiminen ja hän on ennestään 
valtion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen 
hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän toimii puheen
johtajana. 

Määräaikaisen viran vastaanottamisen vaikutus 
mahdolliseen taustavirkaan määräytyy valtion vir
kamieslain 43 §:n mukaisesti. Tämän vuoksi eh
dotetaan työttömyysturvalain 39 §:n 2 momentti 
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muutettavaksi siten, että siitä poistetaan puheen
johtajaa koskeva viimeinen virke. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotukset ovat luonteeltaan teknisiä eikä 
niistä aiheudu taloudellisia vaikutuksia. 

1 . 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan samanai
kaisesti uuden virkamieslain kanssa 1 päivänä 
tammikuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
sosiaaliministeriön vakuutusosastosta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan sosiaaliministeriön va

kuutusosastosta 30 päivänä joulukuuta 1952 an
nettu laki ( 451152). 

2. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1988. 

Laki 
työttömyysturvalain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturva
lain (602/84) 39 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

39 § 

Työttömyysturvalautakunta 

Työttömyysturvalautakunnassa on puheenjoh
taja, joka voi olla päätoiminen, sekä tarpeellinen 
määrä varapuheenjohtajia, lakimiesjäseniä, lääkä
rijäseniä sekä työvoimaviranomaisten ja työmark
kinajärjestöjen edustajia, jotka toimivat tuomarin 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987 

vastuulla. Muille jäsenille kuin puheenjohtajalle 
ja varapuheenjohtajalle määrätään henkilökohtai
set varajäsenet. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

2. 
Laki 

työttömyysturvalain 39 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturva
lain (602/84) 39 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

39 § 

Työttömyysturvalautakunta 

Työttömyysturvalautakunnassa on puheenjoh
taja, joka voi olla päätoiminen, sekä tarpeellinen 
määrä varapuheenjohtajia, lakimiesjäseniä, lääkä
rijäseniä sekä työvoimaviranomaisten ja työmark
kinajärjestöjen edustajia, jotka toimivat tuomarin 
vastuulla. Muille jäsenille kuin puheenjohtajalle 
ja varapuheenjohtajille määrätään henkilökohtai
set varajäsenet. jos puheenjohtaja on päätoimi
nen ja hän on ennestään valtion virassa tai · 
toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi 
ajaksi, jona hän toimii puheenjohtajana. 

Työttömyysturvalautakunnassa on puheenjoh
taja, joka voi olla päätoiminen, sekä tarpeellinen 
määrä varapuheenjohtajia, lakimiesjäseniä, lääkä
rijäseniä sekä työvoimaviranomaisten ja työmark
kinajärjestöjen edustajia, jotka toimivat tuomarin 
vastuulla. Muille jäsenille kuin puheenjohtajalle 
ja varapuheenjohtajalle määrätään henkilökohtai
set varajäsenet. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammtkuu
ta 1988. 
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