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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ilmailuhallinnosta anne
tun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi ilmailu
hallinnosta annetun lain virkatyyppejä koskevat 
säännökset, jotka virkamieslainsäädännön VOI

maan tullessa käyvät tarpeettomiksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan vor
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ilmailuhallinnosta 14 päivänä tammikuuta 
1972 annetun lain (40/72) 3 §:ssä on määritelty 
nimikkeittäin ne virat, joita ilmailuhallinnossa 
voi olla, sekä niiden laatu. Lain 4 §:ssä on lisäksi 
määritelty, millaista muunlaista henkilöstöä il
mailuhallinnossa voi olla. 

Vuoden 1988 alusta voimaan tulevassa valtion 
virkamieslaissa (755/86) säädetään sen 6 §:ssä, 
että virat perustetaan asetuksella, jossa on aina 
säädettävä viran nimi ja palkkausluokka sekä 
viran laatu. Näin ollen viran nimeä ja laatua ei 
tarvitse enää yksilöidä laissa. Kun virkatyyppi
säännökset käyvät uuden lainsäädännön voimaan 
tullessa tarpeettomiksi, ehdotetaan ilmailuhallin
nosta annetun lain 3 ja 4 § kumottaviksi. 
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2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Taloudellisia vaikutuksia ehdotetulla muutok
sella ei ole. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ilmailuhallinnosta annetun lain 3 Ja 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan ilmailuhallinnosta 14 

päivänä tammikuuta 1972 annetun lain (40/72) 
3 ja 4 §. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
ilmailuhallinnosta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ilmailuhallinnosta 14 päivänä tammikuuta 1972 
annetun lain (40/72) 3 ja 4 §. 

Voimassa oleva laki 

3 § 
1lmazluhallinnossa voi olla pääjohtajan, osasto

päällikön, toimistopäällikön, tekmllisen tarkasta
jan, alueinsinöörin, toimistoinsinöörin, apulais
insinöörin, kamreerin, tarkastajan, rakennusmes
tarin ja zlmat!uviestitarkastajan virkoja sekä kui
vatusteknikon ja kanslistin toimia. Pääjohtajan, 
osastopäällikön, toimistopäällikön, tekmllisen 
tarkastajan ja alueinsinöörin virat voivat olla 
sopimus paikkaisia. 

Edellä 1 momentissa mainittuja virkoja ja 
toimia voi olla eri luokkaisia. 

4 § 
1lmazluhallinnossa voi olla myös ylimääräisiä 

toimenhaltzjoita ja tzlapäisiä toimihenkzlöitä sekä 
työsopimussuhteessa olevaa henkzlökuntaa. 

Ehdotus 

3 § 
(Kumotaan) 

4 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




