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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsähallinnosta anne
tun lain 4 §:n ja metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain 2 §:n 
kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi metsähal
linnosta annetun lain ja metsäntutkimuslaitok
sesta annetun lain virkatyyppejä koskevat sään
nökset. Esityksen tarkoituksena on saattaa metsä
hallintoa ja metsäntutkimuslaitosta koskevat 

säännökset vastaamaan vuoden 1988 alusta voi
maan tulevaa valtion virkamieslainsäädäntöä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 
1988 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamista 
koskevat valtion virkamieslaki (755 1 86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (7 56186) 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 
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virastojen hallintoa koskevat säännökset uuden 
virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan kumotta
viksi matsähallinnosta 13 päivänä helmikuuta 
1987 annetun lain (138/87) 4 § ja metsäntutki
muslaitoksesta 29 päivänä heinäkuuta 1976 anne
tun lain (653/76) 2 §, sellaisena kuin se on 20 
päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1050/ 
85 ). 

2. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan saarettavaksi voimaan saman
aikaisesti valtion virkamieslain kanssa eli 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

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

metsähallinnosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan metsähallinnosta 13 päivana 

helmikuuta 1987 annetun lain (138/87) 4 §. 

2. 

_2 § 
Tämä laki tulee votmaan 

kuuta 1988. 

Laki 
metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan metsäntutkimuslaitoksesta 29 

päivänä heinäkuuta 1976 annetun lain (653/76) 
2 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 
1985 annetussa laissa (1050/85). 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

päivänä 

Maa- Ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 



1987 vp. - HE n:o 199 

1 . 
Laki 

metsähallinnosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Metsähallituksessa voi olla 
pääjohtajan, ylijohtajan, osastonjohtajan, piiri

kuntapäällikön, toimialapäällikön, toimistopääl
likön, ylimetsänhoitajan, aluemetsänhoitajan, 
asianvalvojan, ylitarkastajan, koneinsinöörin, ra
kennusinsinöörin, piiri-insinöörin, insinöörin, 
metsätaloudentarkastajan, puistonjohtajan, met
sänhoitajan, kenttäpäällikön, suunnittelupäälli
kön, suunnitteltjan, lakimiehen, ylirevzi'son·n, 
tarkastajan, kartografin, konttonpäällikön, kir
jaajan, kamreen·n, metsätalousinsinöön·n, raken
nusmestarin, metsätalousteknikon ja pääkirjanpi
täjän virkoja sekä 

osastosihteen·n, toimistosihteen·n, ylivirasto
mestan·n, tzlintarkkaajan, kassanhoitajan, kirjan
pitäjän, arkistonhoitajan, kartanpiirtäjän, virasto
mestan·n, konekirjoittajan ja toimistovirkailtjcm 
toimia. 

Metsähallituksessa voi olla myös ylimääräisiä 
toimenhaltijoita ja tzlapäisiä toimihenkzlöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkzlökuntaa. 

Pääjohtajan, ylzjohtajan, osastonjohtajan, pzi'ri
kuntapäällikön, toimialapäällikön, toimistopääl
likön, aluemetsänhoitajan, kenttäpäällikön, 
suunnittelupäällikön ja suunnittelzj(m virat voivat 
olla sopimuspalkkaisia. 

Ehdotus 

4 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 
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Liite 

päivänä 
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2. 
Laki 

metsäntutkimuslaitoksesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Metsäntutkimuslaitoksessa voi olla ylzjohtajan, 

tutkimusjohtajan, hallintojohtajan, professorin, 
y/imetsänhoitajan, toz'mistopåällzkön, enkoistut
kzjan, aluemetsänhoitajan, tutkimusaseman joh
tajan, matemaatikon, vanhemman tutkijan ja 
tutkijan virkoja sekä metsätalousinsinöön·n, met
sätalousteknzkon, pääkirjanpitäjän, laboraton·o
apulaisen, toimistovirkazlzjan, laskuapulaisen, 
vanhemman vahtimestan·n ja vahtimestarin toi
mza. 

Metsäntutkimuslaitoksessa voi olla myös yli
määräisiä toimenhaltzjoita, tzlapäisiä toimihenki
löitä ja työsopimussuhteessa olevaa henktlökun
taa. 

Ehdotus 

2 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 1988. 

päivänä 


