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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 
5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesla
kia muutettavaksi siten, että virkoja voitaisiin 
perustaa palkkauksiin käytettävissä olevien 
määrärahojen rajoissa. Voimassa olevan sään
nöksen mukaan virkoja voidaan perustaa tulo
ja menoarviossa palkkauksiin osoitettujen 
määrärahojen rajoissa. Virkoja ei siten nykyi
sin ole katsottu voitavan perustaa muilla kuin 
yksinomaan palkkauksiin osoitetuilla määrära
hoilla. Nämä määrärahat on tarkoitus vuonna 
1990 yhdistää muihin kulutusmenoihin ja ka-

lustehankintoihin osoitettavien määrärahojen 
kanssa toimintamenomomentilla myönnettä
viksi määrärahoiksi kolmessa virastossa. Tä
män vuoksi lakia on tarpeen muuttaa siten, 
että virkoja voitaisiin perustaa myös määrära
hoilla, jotka ovat henkilöstön palkkauksien 
lisäksi käytettävissä muihin tarkoituksiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1990 alusta. Lakiehdotus liittyy 
valtion tulo- ja menoarvioon vuodelle 1990 ja 
on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslain (755/86) 5 §:n 1 mo
mentin mukaan virkoja voidaan perustaa tulo
ja menoarviossa palkkauksiin osoitettujen 
määrärahojen rajoissa. Säännöstä koskevissa 
hallituksen esityksen perusteluissa (hall.es. 
238/1984 vp.) todetaan, että virkojen perus
tamiseen tarvittavat varat on osoitettava ni
menomaan palkkauksiin. Tarkoituksena oli si
ten, ettei myös muihin tarkoituksiin kuin hen
kilöstön palkkauksiin osoitettuja määrärahoja 
voitaisi käyttää virkojen perustamiseen. 

Virkoja on edellä mainitun säännöksen no
jalla perustettu vain momenttien 01. Palkkauk
set määrärahoilla. Vuoden 1990 alusta lukien 
on kokeiluluonteisesti tarkoitus tullilaitosta ja 
patentti- ja rekisterihallitusta koskevissa tulo-
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ja menoarvion luvuissa yhdistää momentit 01. 
Palkkaukset, 29. Muut kulutusmenot ja 70. 
Kaluston hankinta momentiksi 21. Toiminta
menot. Toimintamenomomentin perusteluissa 
päätetään henkilötyövuosien enimmäismääräs
tä. Momentin perusteluihin sisältyy myös käyt
tösuunnitelma, jossa arvioidaan, miten myön
nettävä määräraha jakaantuu palkkauksiin, 
muihin toimintamenoihin ja kalustohankintoi
hin. Tie- ja vesirakennuslaitosta koskevaan 
lukuun on tarkoitus sisällyttää kolme toiminta
menomomenttia eri tehtäväkokonaisuuksia 
varten. Kokeilua on tarkoitus jatkaa ja laajen
taa seuraavina vuosina. 

Toimintamenomomentilla osoitetaan määrä
rahoja myös muihin tarkoituksiin kuin palk
kauksiin. Siten momentin määrärahoja ei voi
massa olevan valtion virkamieslain 5 §:n 1 
momentin mukaan voitaisi käyttää virkojen 
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perustamiseen. Säännös on myös estänyt virko
jen perustamisen muilta kuin varsinaiselta 
palkkausmomentilta palkatulle työsopimussuh
teiselle henkilöstölle palvelussuhteen lajin 
muuttamisen yhteydessä. 

Edellä esitetyistä syistä valtion virkamieslain 
5 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että virkoja voitaisiin perustaa palkkauk
siin käytettävissä olevien määrärahojen rajois
sa. Tulo- ja menoarvioesityksen perusteluissa 
olisi nykyiseen tapaan ilmoitettava perustetta
vien päätoimisten virkojen lukumäärä ja pää
asiallinen tehtäväalue sekä virkakohtaisesti eri
teltävä lain 5 §:n 2 momentissa säädetyt virat. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Ehdotettu laki liittyy hallituksen esitykseen 
valtion vuoden 1990 tulo- ja menoarvioksi. 
Laki ehdotetaan siten tulevaksi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion 
virkamieslain (755/86) 5 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

5 § 
Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käy

tettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Val
tion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/ 
88) 8 §:ssä tarkoitetuissa tulo- ja menoarvioesi
tyksen perusteluissa on ilmoitettava sellaisten 
perustettavien päätoimisten virkojen lukumää
rä ja pääasiallinen tehtävä-alue, joita ei ole 2 
momentin nojalla eriteltävä tulo- ja menoar
viossa. 

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion 
virkamieslain (755/86) 5 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

Virkoja voidaan perustaa tulo- ja menoar
viossa palkkauksiin osoitettujen määrärahojen 
rajoissa. Tulo- ja menoarvioesityksen perus
teluissa on ilmoitettava sellaisten perustettavien 
päätoimisten virkojen lukumäärä ja pääasial
linen tehtäväalue, joita ei ole 2 momentin 
nojalla eriteltävä tulo- ja menoarviossa. 

Ehdotus 

5 § 
Virkoja voidaan perustaa palkkauksiin käy

tettävissä olevien määrärahojen rajoissa. Val
tion tulo- ja menoarviosta annetun lain (423/ 
88) 8 § :ssä tarkoitetuissa tulo- ja menoarvioesi
tyksen perusteluissa on ilmoitettava sellaisten 
perustettavien päätoimisten virkojen lukumää
rä ja pääasiallinen tehtävä-alue, joita ei ole 2 
momentin nojalla eriteltävä tulo- ja menoar
viossa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin 
toimenpiteisiin. 




