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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesla
kia muutettavaksi siten, että korkeakoulujen, 
eräiden valtion tutkimuslaitosten, Valtionhal
linnon kehittämiskeskuksen, Teknologian ke
hittämiskeskuksen ja säteilyturvakeskuksen 
virkojen perustamista, lakkauttamista ja siirtä
mistä sekä viran nimen, opetusalan ja tehtävä
piirin muuttamista koskeva päätösvalta annet
taisiin pääosin asianomaiselle virastolle tai lai-

tokselle ylimpiä virkoja lukuun ottamatta. Ny
kyisin kaikki näiden virastojen ja laitosten 
virat perustetaan, lakkautetaan ja niitä koske
vat virkajärjestelyt tehdään asetuksella. Minis
teriön päätöksellä virka voidaan siirtää muu
hun yksikköön kuin mihin se on perustettu. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1989. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja niiden 
toteuttaminen 

1.1. Tavoitteet 

Julkista hallintoa pyritään eri toimenpitein 
kehittämään siten, että hallinnon toiminta pa
remmin vastaisi kansalaisten ja yhteiskunnan 
tarpeita. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää 
muun muassa valtion virastojen ja laitosten, 
jäljempänä virastojen, päätösvallan lisäämistä 
ja niiden yksityiskohtaisen ohjauksen karsimis
ta. Joustavuutta on tarpeen lisätä antamalla 
virastoille nykyistä suurempi liikkumavara joh
tamisessa, kehittämisessä ja voimavarojen koh
dentamisessa uudelleen. Valtion liikelaitosten 
osalta nämä periaatteet ovat saaneet jo ilmauk
sensa valtion liikelaitoksista annetussa laissa 
(627 /87). 

Yhteiskunnassamme tapahtuvat muutokset 
edellyttävät erityistoimia muun muassa tieteen, 
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tutkimuksen ja koulutuksen aloilla. Korkea
koulujen toimintaedellytyksiä pyritään paran
tamaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 
annetun lain (1052/86) ja valtioneuvoston 26 
päivänä syyskuuta 1986 tekemän päätöksen 
mukaan tavoitteena voimavarojen ja toimin
nan tuloksellisuuden lisääminen. Edellä maini
tun valtioneuvoston päätöksen mukaan tarkoi
tuksena on lisätä korkeakoulujen päätösvaltaa 
niille osoitettujen voimavarojen käytössä ja 
parantaa korkeakoulujen sisäisiä johtamisedel
lytyksiä. Korkeakoulujen päätösvallan lisäämi
nen niille osoitettujen määrärahojen käytössä 
on aloitettu vuoden 1988 tulo- ja menoarvios
sa. Edellä esitetyt tavoitteet soveltuvat korkea
koulujen lisäksi varsinkin valtion muihin tutki
mus- ja kehittämistyötä suorittaviin virastoi
hin. 

Korkeakoulujen ja valtion tutkimus- ja ke
hittämistoimintaa harjoittavien virastojen toi
minnan tehostaminen edellyttää, että näillä 
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yksiköillä olisi myös henkilöstövoimavarojen 
kohdentamisessa mahdollisimman paljon pää
tösvaltaa. Henkilöstö on näiden yksiköiden 
tärkein voimavara. Tarkoituksenmukaisesta 
henkilöstörakenteesta, henkilöstön oikeasta 
kohdentamisesta ja mahdollisuudesta jousta
viin muutoksiin riippuu, pystyvätkö korkea
koulut ja tutkimus- ja kehittämisyksiköt vas
taamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Näi
den yksiköiden virkajärjestelmän tulee mah
dollistaa niiden varsinaisten tehtävien eli ope
tuksen, tutkimuksen ja kehitystyön tehokas 
hoitaminen. 

Valtionhallinnossa tarkistetaan virkasuhteen 
ja työsopimussuhteen käyttöä siten, että virka
suhde on valtion pääasiallinen palvelussuhde. 
Tämä merkitsee erityisesti korkeakouluissa ja 
myös valtion tutkimus- ja kehittämisyksiköissä 
virkasuhteen käytön laajentumista. Asianomai
sella virastolla on ollut toimivalta päättää työ
sopimussuhteessa olevan henkilöstön toimijär
jestelyistä. Tämä toimivalta on tarpeen turvata 
myös kyseisen henkilöstön siirtyessä virkasuh
teeseen, mikä edellyttää virkojen perustamis
ja virkajärjestelymenettelyn tarkistamista. 

1.2. Keinot 

Edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamisek
si ehdotetaan, että korkeakouluille sekä suu
rimmille valtion tutkimuslaitoksille ja kehittä
misyksiköille annetaan päätösvalta itse perus
taa, lakkauttaa ja siirtää pääosa viroistaan 
sekä muuttaa näiden virkojen nimet, opetusala 
ja tehtäväpiiri. Vain valtion virkamieslain 
(755/86) 5 §:n 2 momentin mukaan tulo- ja 
menoarviossa eriteltävät virat, johto- ja pääl
likkötehtäviä varten perustetut tai perustetta
vat virat sekä asetuksella säädettävää palkka
luokkaa ylempään palkkaluokkaan kuuluvat 
virat perustettaisiin, lakkautettaisiin ja niitä 
koskevat virkajärjestelyt tehtäisiin asetuksella. 

Valtion liikelaitoksista annetun lain mukaan 
liikelaitoksilla on oikeus itse päättää virkojensa 
perustamisesta ja virkajärjestelyistä, jos niin 
laitoskohtaisella lailla säädetään. Eduskunnan 
käsiteltävänä oleva laki posti- ja telelaitoksesta 
on ensimmäinen laitoskohtainen laki, johon 
sisältyisi laitoksen valta perustaa virkoja ja 
tehdä virkajärjestelyt. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Valtion virkojen perustamis- ja muuttamis
menettelyä on uudistettu vuoden 1988 alusta 
voimaan tulleilla lailla Suomen Hallitusmuo
don muuttamisesta (754/86) ja valtion virka
mieslailla. Virat perustetaan tulo- ja menoarvi
ossa palkkauksiin osoitettujen määrärahojen 
rajoissa. Virat perustetaan asetuksella, jolla 
säädetään viran palkkausluokka. Virat lakkau
tetaan niin ikään asetuksella. Näin vapautuvia 
määrärahoja voidaan käyttää uusien virkojen 
perustamiseen. Viran nimi, opetusala ja tehtä
väpiiri voidaan muuttaa asetuksella. Ministe
riön päätöksellä virka saadaan siirtää virastos
sa muuhun yksikköön kuin mihin se on perus
tettu. 

Viran lakkauttamista tarkoittava asetus ja 
siihen liittyvä viran perustamisasetus on ilmoi
tettava eduskunnan puhemiehelle. Asetus on 
kumottava, jos eduskunta niin päättää (laki 
valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauk
sissa ja eräiden asetusten toimittamisesta edus
kunnalle, 762/86). 

Poikkeus edellä kuvatusta virkojen perus
tamis- ja järjestelymenettelystä on säädetty 
valtion liikelaitoksista annetussa laissa. Lain 
mukaan liikelaitokset päättävät virkojensa pe
rustamisesta ja virkajärjestelyistä, jos niin lai
toskohtaisella lailla säädetään. 

2.1.2. Käytäntö 

Valtion virkamieslakia sovellettiin ensimmäi
sen kerran vuoden 1988 tulo- ja menoarvioesi
tyksen valmistelussa. Esittäessään tulo- ja me
noarvioehdotuksessaan virkojen perustamista 
ja lakkauttamista virastot tekivät yksilöidyt 
ehdotukset perustettavien ja lakkautettavien 
virkojen nimistä ja palkkausluokista. Asian
omainen ministeriö puolestaan teki vastaavan 
esityksen valtiovarainministeriölle. Asiaa val
tiovarainministeriössä valmisteltaessa muiden 
kuin tulo- ja menoarviossa eriteitävien virkojen 
nimet ja palkkausluokat poistettiin tulo- ja 
menoarvioesityksestä. Samalla kun hallitus an
toi esityksen eduskunnalle, valtioneuvosto teki 
periaatepäätöksen tulo- ja menoarvioesityksen 
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perusteella perustettavien ja lakkautettavien 
virkojen nimistä ja palkkausluokista. Edus
kunnan hyväksyttyä tulo- ja menoarvioesityk
sen virat perustettiin ja lakkautettiin asetuksil
la. 

Valtion virkamieslain mukaisia virkajärjeste
lyjä ovat virkojen lakkauttaminen ja siihen 
liittyvä virkojen perustaminen, virkojen nimien 
muuttaminen, opetusalan tai tehtäväpiirin 
muuttaminen ja virkojen siirtäminen. Virkajär
jestelymenettelyn piiriin kuuluvat kaikki val
tion virkamieslaissa tarkoitetut osa- ja kokoai
kaiset virat lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitet
tuja tulo- ja menoarviossa eriteltäviä virkoja 
lukuun ottamatta. 

Virasto tekee virkajärjestelystä esityksen 
asianomaiselle ministeriölle. Ministeriö puoles
taan esittelee virkajärjestelyä tarkoittavan ase
tuksen taikka siirron osalta tekee sitä koskevan 
päätöksen. Ministeriön on pyydettävä ennen 
asetuksen antamista asiasta valtiovarainminis
teriön palkkaosaston lausunto. 

2.2. Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti 26 pa1vana 
marraskuuta 1987 työryhmän selvittämään 
korkeakoulujen virkojen perustamismenette
lyä. Työryhmässä olivat edustettuina valtiova
rainministeriö, opetusministeriö, korkeakoulut 
ja korkeakouluissa toimivat edustavimmat vir
kamiesyhdistykset. Työryhmä ehdotti yksimie
lisessä muistiossaan (1988: VM 5) korkeakou-

lujen virkojen perustamista ja järjestelyä kos
kevan päätösvallan antamista pääosin korkea
kouluille. 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiova
rainministeriössä virkatyönä. Tällöin esityk
seen lisättiin virkojen perustamismenettelyä ja 
virkajärjestelyjä koskevan päätösvallan siirtä
minen työryhmän korkeakoulujen osalta eh
dottamia periaatteita noudattaen myös eräille 
muille henkilöstöjärjestelyjen joustavuustar
peiltaan korkeakouluihin verrattaville valtion
hallinnon yksiköille eli suurimmille valtion tut
kimuslaitoksille, Valtionhallinnon kehittämis
keskukselle, Teknologian kehittämiskeskuksel
le ja säteilyturvakeskukselle. 

3. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys kokonaisuudessaan yksinkertaistaa 
huomattavasti päätöksentekoa niiden virasto
jen viroista, joita esitys koskee vähentämällä 
asioiden moniportaista käsittelyä ja virkoja 
koskevien esitysten tekoon liittyvää hallinnol
lista työtä. Perustettavista viroista muun muas
sa ei tehtäisi valtioneuvoston periaatepäätöstä 
eikä virkajärjestelyjä ilmoitettaisi eduskunnal
le. Virkojen perustamista ja virkajärjestelyjä 
koskevia päätöksiä eivät myöskään valtioneu
vosto ja tasavallan presidentti käsittelisi kuten 
nykyisin niitä koskevia asetuksia annettaessa. 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

8 a §. Valtion virkamieslain 5 §:n 1 momen
tin mukaan virkoja voidaan perustaa tulo- ja 
menoarviossa palkkauksiin osoitettujen määrä
rahojen rajoissa. Tulo- ja menoarvion perus
teluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien 
päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasial
linen tehtäväalue, joita ei ole saman pykälän 2 
momentin nojalla eriteltävä tulo- ja menoarvi
ossa. Valtion virkamieslain 6 §:n mukaan virat 
perustetaan ja lakkautetaan asetuksella. Lain 

7 §:n mukaan viran nimi, opetusala ja tehtävä
piiri saadaan muuttaa asetuksella. Lain 8 §:n 
mukaan virka voidaan ministeriön päätöksellä 
siirtää samassa virastossa muuhun yksikköön 
kuin mihin se on perustettu. 

Lakiehdotuksen mukaan korkeakoulut, ase
tuksella säädettävät valtion tutkimuslaitokset, 
Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Teknolo
gian kehittämiskeskus ja säteilyturvakeskus 
voisivat sen estämättä, mitä valtion virkamies
lain 6-8 §:ssä on säädetty, perustaa virat ja 
suorittaa niitä koskevat virkajärjestelyt asetuk-



4 1988 vp. - HE n:o 79 

sella säädettävin edellytyksin. Asetuksella olisi 
kuitenkin aina perustettava virat ja suoritetta
va virkajärjestelyt kysymyksen ollessa valtion 
virkamieslain 5 §:n 2 momentin mukaan tulo
ja menoarviossa eriteltävistä viroista sekä 
johto- ja päällikkötehtäviä varten perustetuista 
tai perustettavista viroista. Päätöksellä, jolla 
virka perustetaan, määrättäisiin myös viran 
nimi ja palkkausluokka tai se muu peruste, 
jonka mukaan viran palkkaus määräytyy. 

Ehdotus ei merkitsisi muutosta eduskunnalle 
annettavaan tulo- ja menoarvioesitykseen. Pe
rustettavien virkojen lukumäärä ja pääasial
linen tehtäväalue olisi ilmoitettava kuten ny
kyisinkin. Määrärahaesityksiin lakiehdotukses
sa tarkoitettujen virastojen olisi liitettävä tulo
ja menoarvioesityksen laadintaa varten tarvit
tavat selvitykset. Eduskunnan hyväksyttyä 
tulo- ja menoarvioesityksen virasto perustaisi 
virat omalla päätöksellään. 

Tarkoituksenmukaisemman virkarakenteen 
aikaansaamiseksi lakiehdotuksessa tarkoitettu 
virasto voisi varainhoitovuoden aikana itse ase
tuksella säädettävin edellytyksin virkajärjeste
lyin lakkauttaa virkoja ja käyttää vapautuvia 
määrärahoja uusien virkojen perustamiseen sil
loin, kun ei ole kysymys tulo- ja menoarviossa 
eriteltävistä viroista eikä johto- ja päällikkö
tehtäviä varten perustetuista tai perustettavista 
viroista. Edellä mainittujen virkojen osalta la
kiehdotuksessa tarkoitettu virasto saisi myös 
itse päättää viran nimen muuttamisesta ja vi
ran siirtämisestä viraston sisällä yksiköstä toi
seen. Korkeakoulu voisi lisäksi itse päättää 
opetus- tai tutkimustehtäviä varten korkeakou
luun perustetun viran opetusalan tai tehtäväpii
rin muuttamisesta. Virkajärjestelyjen ilmoitta
minen eduskunnalle ja eduskunnan mahdolli
suus päättää virkajärjestelyn kumoamisesta ei 
koske lakiehdotuksessa tarkoitetun viraston 
päättämiä virkajärjestelyjä. 

Viraston tulee huolehtia siitä, että perus
tettavien virkojen nimet vastaavat virkojen teh
täviä. Virkajärjestelyjä voidaan käyttää tarkoi
tuksenmukaisemman virkarakenteen aikaan
saamiseksi, ei sen sijaan keinona muuttaa vir
kojen palkkausta. 

Asetuksella on tarkoitus säätää, että lakieh
dotuksessa tarkoitettu virasto saisi perustaa 
määrättyyn palkkausluokkaan ja sitä alempiin 
palkkausluokkiin kuuluvat virat ja tehdä niitä 
koskevat virkajärjestelyt. Asetuksella ei voitai
si poiketa ehdotetun 8 a §:n sisältämästä eritte-

lyvirkoja ja johto- ja päällikkötehtäviä varten 
perustettuja tai perustettavia virkoja koskevas
ta rajoituksesta. Palkkausluokkaraja on tar
koitus määrätä siten, että hallinnollisesti tär
keimmät virat perustetaan ja niiden virkajär
jestelyt tehdään asetuksella. Viraston tutkimus
ja suunnittelutehtäviä varten tarvittavien virko
jen osalta perustamis- ja virkajärjestelytoimi
valta annettaisiin muita virkoja laajemmin 
asianomaiselle virastolle, koska kyseiset virat 
ovat viraston tuloksellisen toiminnan kannalta 
erityisen merkityksellisiä. Edellytyksenä kui
tenkin on, ettei tällaiseen virkaan liity huomat
tavaa julkisen vallan käyttämistä. 

Asetuksella on myös tarkoitus säätää, että 
virka saadaan virkajärjestelyin perustaa enin
tään siihen ylimpään palkkausluokkaan, jossa 
asianomaisessa virastossa on vastaavia virkoja. 
Jos virastossa ei ole vastaavia virkoja, virka 
saataisiin perustaa enintään siihen ylimpään 
palkkausluokkaan, jossa vastaavia virkoja on 
muissa valtion virastoissa. 

Asetuksella on tarkoitus säätää myös ne 
valtion tutkimuslaitokset, jotka voisivat itse 
perustaa virkoja ja suorittaa virkajärjestelyjä. 
Näitä olisivat ne virastot, joilla toimintansa 
luonteen vuoksi on erityistä tarvetta joustavien 
henkilöstöjärjestelyjen suorittamiseen. 

Valmistellessaan tulo- ja menoarvioesityk
seen tai lisämenoarvioesitykseen liittyviä ehdo
tuksia virkojen perustamisesta tai lakkauttami
sesta sekä valmistellessaan virkajärjestelyjä vi
rastojen tulee varata asianomaisille virkamies
yhdistyksille tilaisuus näkökantojensa esittämi
seen. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tarkemmat säännökset esityksessä tarkoitet
tujen virastojen toimivallasta perustaa ja lak
kauttaa virat sekä tehdä virkajärjestelyjä an
nettaisiin asetuksella. 

3. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä tammikuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 24 päivänä lokakuuta 1986 annettuun valtion 
virkamieslakiin (755/86) uusi 8 a § seuraavasti: 

8a§ 
Sen estämättä mitä edellä on säädetty viran 

perustamisesta ja lakkauttamisesta ja viran 
nimen, opetusalan ja tehtäväpiirin muuttami
sesta asetuksella sekä viran siirtämisestä minis
teriön päätöksellä, seuraavien virastojen perus
palkkaiset virat, lukuun ottamatta 5 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuja ja muita johto- ja pääl
likkötehtäviä varten perustettuja tai perustetta
via sekä näihin asetuksella rinnastettavia virko
ja, perustaa ja lakkauttaa asianomainen viras
to, joka myös saa muuttaa viran nimen, ope
tusalan ja tehtäväpiirin sekä siirtää viran: 

1) korkeakoulut; 

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1988 

2) Valtionhallinnon kehittämiskeskus; 
3) Teknologian kehittämiskeskus; 
4) säteilyturvakeskus; sekä 
5) asetuksella säädettävät valtion tutkimus

laitokset. 
Asetuksella säädetään tarkemmin 1 momen

tissa tarkoitettujen päätösten edellytyksistä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 




