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Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi valtion vi
rastojen ja laitosten kesken tehtävistä virkajärjestelyistä ja niiden 
ilmoittamisesta eduskunnalle 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesla
kia muutettavaksi siten, että viran lakkautta
misesta vapautuvia varoja voitaisiin käyttää 
uuden viran perustamiseen myös toisessa viras
tossa tai saman viraston sellaisessa yksikössä, 
jonka palkkausmäärärahat ovat valtion tulo
ja menoarvion erillisellä momentilla, ja että 
virka voitaisiin siirtää myös toiseen virastoon 
tai edellä tarkoitettuun yksikköön. Nykyisin 
nämä järjestelyt ovat mahdollisia vain samassa 
virastossa ja tällöinkin vain, jos järjestelyihin 
käytettävät määrärahat ovat tulo- ja menoar
vion luvun samalla momentilla. Ehdotettu laki 
ei koskisi valtion liikelaitoksia. 

Koska ehdotettu menettely merkitsisi poik
keamista hallitusmuodon 70 §:ssä säädetystä 

kiellosta siirtää määrärahoja eduskunnan erik
seen hyväksymästä menoarvion osasta toiseen, 
laki ehdotetaan säädettäväksi valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi valtion virko
jen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden 
asetusten toimittamisesta eduskunnalle annet
tua lakia muutettavaksi siten, että vain virka
järjestelyjä eri virastojen ja saman viraston 
edellä tarkoitettujen yksiköiden kesken tarkoit
tavat asetukset ja päätökset olisi saatettava 
eduskunnan tarkastettaviksi. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet ja niiden 
toteuttaminen 

1.1. Tavoitteet 

Hallitus pyrkii uudistamaan julkista hallin
toa tavoitteenaan hallinnon palvelukyvyn pa
rantaminen, tuottavuuden kohottaminen ja 
joustavuuden lisääminen. Tavoitteen toteutta
miseksi uudistetaan valtionhallinnon rakenteita 
ja ohjausjärjestelmiä sekä järkeistetään hallin
non toimintaa. Tämä edellyttää muun muassa 
henkilöstövoimavarojen uudelleenkohdentami
sen tehostamista, mikä antaa samalla mahdol
lisuuksia valtion henkilöstön kasvun rajoitta-
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miseen. Henkilöstöä on tarpeen siirtää lähinnä 
hallinnollisista tehtävistä palvelu- ja toimeen
panotehtäviin sekä uusiin valtionhallinnon teh
täviin. 

Voimassa olevan lainsäädännön mukainen 
tarpeettomien virkojen lakkauttaminen ja uu
sien tarvittavien virkojen perustaminen tulo- ja 
menoarviossa osoitettavilla määrärahoilla on 
osoittautunut liian hitaaksi menettelytavaksi 
nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Menettely on 
aiheuttanut toisaalla henkilöstövajauksesta 
johtuvia ongelmia ja toisaalla henkilöstön te
hotonta käyttöä. Se johtaa myös valtion henki
löstömäärän jatkuvaan kasvuun, koska saman
aikaisesti ei tapahdu tarpeettoman henkilöstön 
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vähentymistä muualla valtionhallinnossa. Tä
män vuoksi kasvun rajoittamiseksi on jouduttu 
turvautumaan toimenpiteisiin, jotka ovat osak
si summittaisia eivätkä välttämättä kohdistu 
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla valtionhal
linnon eri yksikköihin. 

Useat valtion virastoja koskevat kehittämis
hankkeet ovat täytäntöönpanovaiheessa. Lähi
vuosina näillä hankkeilla on laajoja henkilös
tövaikutuksia. Koska seurauksena on uudel
leen sijoitettavan henkilöstön määrän voima
kas kasvu ja koska valtion palveluksessa ole
van henkilöstön määrää pyritään samanaikai
sesti rajoittamaan luontaista vaihtuvuutta hy
väksi käyttäen, uudelleen sijoitettavia henkilöi
tä ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista sijoit
taa avoimiin virkoihin tai tehtäviin. Otettaessa 
valtion virkamieslakiin (755/86) säännökset 
virkamiehen siirtämisestä toiseen virkaan hä
nen hoitamansa viran lakatessa pyrittiin val
tion henkilöstön palvelussuhteen jatkuvuuden 
turvaamiseen muun muassa organisaatiomuu
tosten yhteydessä. Toistaiseksi tämä on pää
sääntöisesti ollut mahdollista. Sijoitettavat va
kinaiset virkamiehet on kuitenkin useissa ta
pauksissa jouduttu ottamaan viran lakkautta
misen jälkeen tilapäisiksi virkamiehiksi, joiden 
palkkaus on maksettu tulo- ja menoarvion 
tähän tarkoitukseen osoitetulta momentilta. 
Järjestelyä on käytetty väliaikaisratkaisuna, 
kunnes virkamiehelle on voitu perustaa virka 
tulo- ja menoarviossa myönnetyillä määrära
hoilla. 

Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi on kehi
tettävä uusia keinoja, jotka turvaavat sekä 
valtionhallinnon suunnitelmallisen kehittämi
sen että valtion henkilöstön aseman. Valtion 
henkilöstön sijoittumista tarkoituksenmukai
sesti valtionhallinnon eri tehtäviin ja yksikköi
hin on jatkuvasti seurattava ja suunniteltava. 
Tällöin tulisi olla mahdollista myös välittömäs
ti suorittaa tarvittavat uudelleenjärjestelyt. 
Näiden järjestelyjen tulisi tarvittaessa olla laa
joja, virasto- ja tulo- ja menoarvion momentti
rajat ylittäviä kokonaisuuksia, joissa useita 
virkoja samanaikaisesti järjestetään uudelleen. 

1.2. Keinot 

Valtion virkamieslain 6 §:n 4 momentin mu
kaan viran lakkauttamisesta vapautuvia mää
rärahoja voidaan käyttää muiden kuin tulo- ja 
menoarviossa eriteitävien virkojen perustami-

seen samassa virastossa, jollei hallitusmuodon 
70 §:stä muuta johdu. Lain 8 §:n 1 momentin 
mukaan muu kuin tulo- ja menoarviossa eritel
tävä virka voidaan siirtää samassa virastossa 
muuhun yksikköön kuin mihin se on perus
tettu, jollei hallitusmuodon 70 §:stä muuta 
johdu. Hallitusmuodon 70 §:n mukaan määrä
rahoja ei saa siirtää eduskunnan erikseen hy
väksymästä menoarvion osasta toiseen. 

Edellä mainitut hallitusmuodon ja valtion 
virkamieslain säännökset mahdollistavat virka
järjestelyt vain samassa virastossa ja tulo- ja 
menoarvion saman momentin puitteissa. Siten 
viran lakkauttamisesta vapautuvia varoja ei 
voida käyttää viran perustamiseen toisessa vi
rastossa edes silloin, kun kyseisten virastojen 
palkkausmenot on budjetoitu samalle tulo- ja 
menoarvion momentille kuten korkeakoulujen 
palkkausmenot ja lääninhallitusten palkkaus
menot. Tämä on muun muassa estänyt sen 
joustavuuden lisäämisen korkeakoulujen hen
kilöstöjärjestelyissä, jota tavoiteltiin yhdistet
täessä korkeakoulujen menot vuonna 1978 sa
maan tulo- ja menoarvion lukuun. 

Valtion henkilöstövoimavarojen uudelleen 
kohdentamisesta annetun asetuksen (758/83) 
1 §:n mukaan virastojen on tarvittaessa uudel
leen kohdentamista varten ehdotettava lakkau
tettaviksi avoimina olevia ja avoimiksi tulevia 
virkoja. Koska uusien virkojen perustaminen 
muualle valtionhallintoon on vaatinut tulo- ja 
menoarviossa myönnettäviä määrärahoja eikä 
ehdottomasti ole edellyttänyt vastaavan sääs
tön syntymistä samanaikaisesti, menettely ei 
ole tuottanut odotettuja tuloksia. 

Valtionhallinnon kehittäminen palvelukykyi
seksi, tehokkaaksi ja joustavaksi edellyttää 
laajoja mahdollisuuksia henkilöstövoimavaro
jen uudelleenkohdentamiseen myös eri virasto
jen kesken nopeasti ja yksinkertaisin menette
lytavoin. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi val
tion virkamieslain 6 §:n 4 momenttiaja 8 §:n 1 
momenttia ehdotetaan muutettaviksi siten, että 
viran lakkauttamisesta vapautuvia varoja voi
taisiin käyttää muun kuin tulo- ja menoarvios
sa eriteltävän uuden viran perustamiseen myös 
toisessa virastossa tai saman viraston sellaises
sa yksikössä, jonka määrärahat ovat valtion 
tulo- ja menoarviossa eri momentilla, ja että 
muu kuin eriteltävä virka voitaisiin siirtää toi
seen virastoon tai edellä tarkoitettuun yksik
köön. 

Ehdotettu menettely vähentäisi myös tarvet
ta uudelleen sijoitettavien virkamiesten siirtä-
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miseen avoimiin virkoihin ja heidän asemansa 
väliaikaiseen järjestämiseen. Vuoden 1989 
tulo- ja menoarvion momentilla 28.80.03 on 
osoitettu määräraha käytettäväksi muun muas
sa hallinnon kehittämistoimien vuoksi vapau
tuvan henkilöstön sijoittamisesta muualle val
tionhallintoon aiheutuvien palkkausmenojen 
maksamiseen. Jos virka voitaisiin ehdotuksen 
mukaisesti siirtää toiseen virastoon tai yksik
köön, mainittua määrärahaa ei näissä tapauk
sissa tarvittaisi. 

Ehdotettua menettelyä ei voitaisi käyttää 
valtion liikelaitoksissa, koska niiden tuloja ja 
menoja ei oteta valtion tulo- ja menoarvioon. 

Ehdotettu mahdollisuus poiketa hallitus
muodon 70 §:n niin sanotusta virement-kiellos
ta koskisi vain virkojen palkkauksiin osoitettu
ja määrärahoja. Valtion virkamieslain 6 §:n 4 
momentissa ja 8 §:n 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että viran lakkauttamisesta va
pautuva määräraha ja siirretyn viran palk
kauksen maksamiseksi tarvittava määräraha 
on asetuksella säädettävällä tavalla siirrettävä 
sen viraston tai yksikön käytettäväksi, johon 
virka on perustettu tai siirretty. 

Valtiovarainministeriön ja virkamiesyhdis
tysten keskusjärjestöjen välisen, yhteistoimin
taa valtion virastoissa koskevan sopimuksen 
6 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyssä on 
ennen asian ratkaisemista käsiteltävä muun 
muassa virkojen perustaminen ja lakkauttami
nen sekä virkajärjestelyt. Lakia yhteistoimin
nasta yrityksissa (725178) on muutettu 1 päivä
nä huhtikuuta 1989 voimaan tulleella lailla 
(724/88). Valmisteltaessa vastaavia muutoksia 
lakiin yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa (651188) sekä yhteistoiminnan ke
hittämistä valtion tai hallinnonalan henkilöstöä 
yleisesti koskevissa asioissa huolehditaan riittä
vän ja toimivan yhteistoimintamenettelyn luo
misesta myös kysymyksen ollessa virastojen 
kesken tehtävistä virkajärjestelyistä. 

Valtion virkamieslain 8 a §:ään (1060/88) 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jonka 
mukaan virka on lakkautettava ja uusi virka 
perustettava toiseen virastoon asetuksella, 
vaikka virasto 8 a §:n 1 momentin nojalla voisi 
tehdä nämä järjestelyt omalla päätöksellään 
niiden koskiessa vain kyseistä virastoa. Virka 
olisi myös siirrettävä toiseen virastoon asetuk
sella. Saman ministeriön hallinnonalaan kuulu
vien virastojen välillä tehtävät, 8 a §:ssä tar
koitetut järjestelyt toteutettaisiin kuitenkin 
asianomaisen ministeriön päätöksellä. Kun on 

kysymys useita virasto ja koskevista järjestelyis
tä, päätösvalta ei voi olla yksittäisenä virastol
la. 

Lakia valtion virkojen täyttämisestä eräissä 
tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamises
ta eduskunnalle (762/86) ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että virkajärjestelyjä eri virastojen 
kesken ja saman viraston sellaisten yksiköiden 
kesken, joiden määrärahat ovat tulo- ja meno
arviossa eri momenteilla, tarkoittavat asetukset 
ja ministeriön päätökset olisi ilmoitettava edus
kunnan puhemiehelle. Asetukset ja päätökset 
olisi kumottava, jos eduskunta niin päättää. 
Sen sijaan viraston sisäisiä virkajärjestelyjä 
tarkoittavia asetuksia ei muissa tapauksissa 
enää olisi saatettava eduskunnan käsiteltäviksi. 
Virastojen valtion virkamieslain 8 a §:n nojalla 
tekemiä päätöksiä virkojen lakkauttamisesta ja 
Ul'.sien perustamisesta niiden tilalle ei nykyisin
kään ole ilmoitettava eduskunnalle. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Valtion virkamieslain 6 §:n mukaan virat 
perustetaan ja lakkautetaan asetuksella. Viran 
lakkauttamisesta vapautuvia määrärahoja voi
daan pykälän 4 momentin nojalla käyttää mui
den kuin lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu
jen virkojen perustamiseen samassa virastossa, 
jollei hallitusmuodon 70 §:stä muuta johdu. 

Valtion virkamieslain 8 §:n mukaan muu 
kuin lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu virka 
voidaan siirtää samassa virastossa muuhun yk
sikköön kuin mihin se on perustettu, jollei 
hallitusmuodon 70 §:stä muuta johdu. Jos vir
ka ei ole avoinna, virka voidaan siirtää vain 
virkamiehen suostumuksella. Viran siirtämises
tä päättää ministeriö, jollei joidenkin virkojen 
osalta asetuksella toisin säädetä. 

Hallitusmuodon 70 §:n 1 momentin mukaan 
tulo- ja menoarvioon otettuja määrärahoja ei 
saa ylittää, ellei tätä ole tulo- ja menoarviossa 
myönnetyksi osoitettu, eikä myöskään siirtää 
eduskunnan erikseen hyväksymästä menoar
vion osasta toiseen. 

Edellä mainitut säännökset mahdollistavat 
virkajärjestelyt vain samassa virastossa ja sa
man tulo- ja menoarvion momentin sisällä. 
Siten viraston sisäiset virkajärjestelytkin ovat 
mahdollisia vain, jos esimerkiksi keskusviras-
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ton ja sen piirihallinnon määrärahat ovat tulo
ja menoarvion luvun samalla momentilla. Sen 
sijaan virkajärjestelyt esimerkiksi korkeakou
lujen kesken ja vastaavasti lääninhallitusten 
kesken eivät ole mahdollisia, vaikka toisaalta 
korkeakoulujen ja toisaalta lääninhallitusten 
palkkausmäärärahat ovat tulo- ja menoarvion 
samalla momentilla. Tämä johtuu siitä, että 
kukin korkeakoulu ja lääninhallitus on erilli
nen virasto. 

Valtion virkamieslain 8 a §:n 1 momentin 
nojalla korkeakoulut, Valtionhallinnon kehit
tämiskeskus, säteilyturvakeskus, Teknologian 
kehittämiskeskus sekä asetuksella säädettävät 
valtion tutkimuslaitokset voivat päätöksillään 
perustaa ja lakkauttaa muut kuin lain 5 §:n 2 
momentissa tarkoitetut ja johto- ja päällikkö
tehtäviä varten perustetut tai perustettavat sekä 
näihin asetuksella rinnastettavat virat ja tehdä 
kyseisiä virkoja koskevat virkajärjestelyt. Val
tion virkamiesasetuksen muuttamisesta anne
tulla asetuksella (1135/88) on säädetty lain 
8 a § :ssä tarkoitetut tutkimuslaitokset ja johto
ja päällikkötehtäviin rinnastettavat virat. 

TMA:ssa perustetut .......................... . 
TMA:ssa lakkautetut ........................ . 
V J :nä perustetut ............................. . 
V J :nä lakkautetut ............................ . 
Nettolisäys tai -vähennys TMA:ssa ........... . 
Nettovähennys VJ:nä ........................ . 

Valtion virkojen täyttämisestä eräissä ta
pauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta 
eduskunnalle annetun lain 2 §:n mukaan viran 
lakkauttamista tarkoittavan asetuksen ja siihen 
liittyvän viran perustamisasetuksen antamisesta 
on viipymättä ilmoitettava eduskunnan puhe
miehelle, jonka on saatettava ilmoitus edus
kunnan tietoon heti tai, jollei eduskunta ole 
koolla, välittömästi eduskunnan kokoonnut
tua. Asetus on kumottava, jos eduskunta niin 
päättää. 

2.2. Käytäntö 

2.2.1. Vuosina 1985-1988 perustetut ja 
lakkautetut virat 

Vuosina 1985-1988 perustettiin ja lakkau
tettiin virkoja tulo- ja menoarviossa myönne
tyillä määrähoilla (TMA) sekä virkajärjestelyi
nä (V J) seuraavan taulukon osoittamalla taval
la: 

1985 1986 1987 1988 
11 351 2 504 3 301 10 086 
10 340 2 579 2 061 2 579 

378 165 297 133 
677 190 350 200 

1011 -75 1 240 7 507* 
-299 -25 -53 -67 

* Perustettujen virkojen suureen lukumäärään on vaikuttanut valtion virkamieslainsäädännön 
uudistaminen v. 1988 alusta lukien, jolloin mm. rajavartijat ja sotilaallisessa tehtävässä toimivat 
värvätyt siirrettiin heitä varten perustettaviin virkoihin. 

2.2.2. Virkajärjestelyjen ilmoittaminen edus
kunnalle 

Eduskunnalle on ilmoitettu virkajärjestely
asetuksia seuraavasti: 18 asetusta vuonna 1985, 
10 asetusta vuonna 1986, 6 asetusta vuonna 
1987 ja 23 asetusta vuonna 1988. Näistä yhtään 
ei kumottu eduskunnan päätöksen perusteella. 

2.2.3. Niin sanotun erillisrahoituksen käyttö 
vuosina 1985-1988 

Vuoden 1989 tulo- ja menoarvion momentil
la 28.80.03 on osoitettu 15 000 000 markan 
suuruinen määräraha hallinnon kehittämistoi
mien johdosta vapautuvan henkilöstön sijoitta-

misesta muualle valtionhallintoon aiheutuvien 
palkkausmenojen maksamiseen. Vastaavan 
määrärahan avulla on sijoitettu henkilöstöä 
uudelleen 65 henkilöä vuonna 1985, 58 henki
löä vuonna 1986, 48 henkilöä vuonna 1987 ja 
252 henkilöä vuonna 1988. 

2.2.4. Uudelleen sijoittamista tukevaan 
koulutus- ja muuhun toimintaan 
osoitettu määräraha 

Valtion vuoden 1989 tulo- ja menoarvion 
momentille 28.80.22 on varattu 5 000 000 mar
kan määräraha uudelleen sijoittamista tuke
vaan koulutus- ja muuhun toimintaan. Määrä-
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rahaa voidaan käyttää valtionhallinnon kehit
tämistoimenpiteistä aiheutuvaan koulutus- ja 
muuhun toimintaan silloin, kun järjestelyistä 
aiheutuu sellaisia muutoksia henkilöstön työ
tehtäviin ja lukumäärään, että osa henkilöstöä 
joudutaan sijoittamaan uusiin tehtäviin joko 
samassa tai toisessa virastossa. 

Määrärahaa voidaan osoittaa menoihin, jot
ka aiheutuvat koulutuksen suunnittelusta, jär
jestämisestä ja hankinnasta, henkilöstösuunni
telmien ja henkilöstön sijoittamissuunnitelmien 
valmistelusta sekä muista palvelussuhteen jat
kuvuutta edistävistä työtä ja työolosuhteita 
koskevista järjestelyistä. 

2.3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä. Esityksestä on käyty valtion viran ja toimen 

haltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain 
(82/ 43) mukaiset neuvottelut. 

3. Esityksen taloudelliset ja hal
linnolliset vaikutukset 

Esityksen antamat mahdollisuudet henkilös
tövoimavarojen joustavaan uudelleen kohden
tamiseen lisäävät valtionhallinnon palveluky
kyä ja tehokkuutta ja siten aiheuttavat kustan
nusten säästöjä. Ehdotetulla menettelyllä voi
daan myös estää valtion henkilöstön kokonais
määrän lisäyksestä aiheutuvaa menojen lisään
tymistä. 

Esitys merkitsisi uudelleenkohdentamisen ja 
-sijoituksen tehostamisen lisäksi sitä, että nämä 
toimenpiteet voitaisiin toteuttaa nykyistä nope
ammin ja yksinkertaisemmin menettelytavoin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Valtion virkamieslaki 

6 §. Pykälän 4 momentin mukaan virat lak
kautetaan asetuksella. Näin vapautuvia määrä
rahoja voidaan käyttää muiden kuin 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen virkojen perustami
seen samassa virastossa, jollei hallitusmuodon 
70 §:stä muuta johdu. Pykälän 4 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi tarpeettoman viran lak
kauttamisvelvoite. Lisäksi momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että viran lakkautta
misesta vapautuvilla määrärahoilla voitaisiin 
perustaa muu kuin lain 5 §:n 2 momentin 
nojalla tulo- ja menoarviossa eriteltävä virka 
myös toiseen virastoon ja saman viraston sel
laiseen yksikköön, jonka määrärahat ovat 
tulo- ja menoarviossa eri momentilla kuin sen 
yksikön määrärahat, josta virka lakkautetaan. 

Ehdotettua menettelyä voitaisiin käyttää 
henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdenta
IDiseksi niissä tapauksissa, joissa virasto pysy
västi tarvitsee lisähenkilöstöä niin kiireellisesti, 
että viran perustaminen vasta seuraavan vuo
den tulo- ja menoarviossa aiheuttaisi vaikeuk
sia viraston tehtävien asianmukaiselle hoitami-

selle. Tällöin tarpeettomaksi muodostuneen vi
ran lakkauttamisesta toisessa virastossa tai 
edellä tarkoitetussa yksikössä vapautuvia mää
rärahoja voitaisiin käyttää kyseisen uuden vi
ran perustamiseen. 

Tarkoituksena on, että samalla asetuksella 
säädettäisiin viran lakkauttamisesta ja uuden 
viran perustamisesta toiseen virastoon tai yk
sikköön hallitusmuodon 70 §:stä poiketen. 
Asetuksen esittelisi asianomainen ministeriö, 
jos virka on tarkoitus lakkauttaa ja uusi virka 
perustaa saman ministeriön hallinnonalaan 
kuuluvissa virastoissa. Ministeriön olisi pyydet
tävä ennen asetuksen antamista asiasta valtio
varainministeriön lausunto, ellei valtiovarain
ministeriö toisin määrää. Jos on kysymys hal
linnonalarajat ylittävistä järjestelyistä, asetuk
sen esittelisi valtiovarainministeriö. Virastojen 
olisi ilmoitettava asianomaiselle ministeriölle 
viroista, jotka on tarkoitus lakkauttaa. Lisä
henkilöstöä tarvitsevien virastojen olisi vastaa
vasti tehtävä asianomaiselle ministeriölle perus
tellut esitykset tarvittavien uusien virkojen pe
rustamisesta. Asianomaisten ministeriöiden oli
si ilmoitettava lakkautettavista viroista ja lisä
henkilöstön tarpeesta valtiovarainministeriölle 
niissä tapauksissa, joissa järjestelyjä ei voida 
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tehdä hallinnonalan sisällä. Virastojen olisi 
myös tehostettava henkilöstösuunnitteluaan si
ten, että tarvittavat tiedot mahdollisuuksista 
henkilöstön uudelleen kohdentamiseen olisivat 
sekä virastojen ja asianomaisten ministeriöiden 
että valtiovarainministeriön käytettävissä hy
vissä ajoin ennen toimenpiteiden suorittamista. 
Säännökset virastojen ilmoitusvelvollisuudesta, 
järjestelyjen toteuttamisesta samalla asetuksel
la ja asetuksen esittelystä on tarkoitus ottaa 
valtion virkamiesasetukseen. 

Jos lakkautettava virka ei ole avoinna, vir
kaa hoitava virkamies olisi mahdollisuuksien 
mukaan pyrittävä lain 33 §:n nojalla siirtä
mään vapautuvilla määrärahoilla toiseen viras
toon tai yksikköön perustettavaan virkaan. 
Niissä tapauksissa, joissa toisessa virastossa tai 
yksikössä lisähenkilöstöä vaativiin tehtäviin pe
rustettava virka olisi kyseiselle virkamiehelle 
sopiva ja virkamies antaa suostumuksensa siir
toon, olisi kuitenkin ensisijaisesti käytettävä 
ehdotetun 8 §:n antamaa mahdollisuutta viran 
siirtämiseen. 

Perustettavien virkojen palkkausmenot eivät 
saa vuositasolla ylittää lakkautettavien virko
jen palkkausmenoja. Virkojen lakkauttamises
ta vapautuvat määrärahat olisi siirrettävä sen 
viraston tai yksikön käytettäväksi, johon virka 
tai virat perustetaan. Asetuksella on tarkoitus 
säätää, että siirtäminen toteutettaisiin muutta
malla erityismenoarviota. Erityismenoarviossa 
lisättäisiin sen viraston tai yksikön, josta virka 
lakkautetaan, sille momentille, jolta viran 
palkkaus on maksettu uusi käyttösuunnitelma
kohta. Kohtaan siirrettäisiin määräraha sen 
viraston tai yksikön palkkauksiin käytettäväk
si, johon uusi virka perustetaan. Muutos mer
kittäisiin asianomaisella tilivirastotunnuksella. 
Samalla olisi muutettava myös asianomaisen 
momentin käyttösuunnitelmakohtien henkilös
tölukumäärät virkajärjestelyä vastaavasti. 
Tulo- ja menoarvion loppusummissa ja asian
omaisten virastojen momenteilla muutos otet
taisiin huomioon seuraavassa tulo- ja menoar
viossa tai lisämenoarviossa. 

8 §. Pykälän mukaan muu kuin tulo- ja 
menoarviossa eriteltävä virka voidaan siirtää 
samassa virastossa muuhun yksikköön kuin 
mihin se on perustettu, jollei hallitusmuodon 
70 §:stä muuta johdu. Pykälän 1 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tällainen 
virka voitaisiin asetuksella siirtää myös toiseen 
virastoon tai saman viraston sellaiseen yksik
köön, jonka palkkausmenot ovat tulo- ja me-

noarviossa eri momentilla kuin sen yksikön, 
josta virka siirretään. 

Pykälän mukaista menettelyä käytettäisiin 
niissä tapauksissa, joissa viran tultua tarpeetto
maksi sitä hoitavaa virkamiestä ei voida siirtää 
saman viraston avoimeen virkaan ja toinen 
virasto tai saman viraston edellä tarkoitettu 
yksikkö tarvitsee pysyvästi lisähenkilöstöä ky
seiselle virkamiehelle soveltuviin tehtäviin. 

Asetuksen esittelyssä ja tarpeettomiksi tullei
den virkojen ja sijoitettavien virkamiesten sekä 
lisähenkilöstön tarpeesta ilmoittamisessa nou
datettaisiin edellä 6 § :n 4 momentin perus
teluissa esitettyä menettelyä. 

Siirretyn viran palkkauksen maksamiseen 
tarvittava määräraha olisi siirrettävä sen viras
ton tai yksikön käytettäväksi, johon virka 
siirretään. Määrärahan siirtämisessä ja henki
löstölukumäärän muuttamisessa käytettäisiin 
edellä 6 §:n 4 momentin perusteluissa esitettyä 
menettelyä. 

8 a §. Pykälän mukaan korkeakoulut, Val
tionhallinnon kehittämiskeskus, Teknologian 
kehittämiskeskus, säteilyturvakeskus ja asetuk
sella säädetyt valtion tutkimuslaitokset voivat 
päätöksillään perustaa ja lakkauttaa pääosan 
viroistaan ja tehdä niitä koskevat virkajärjeste
lyt. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan myös edellä tarkoite
tut virat olisi siirrettävä sekä perustettava ja 
lakkautettava asetuksella niissä tapauksissa, 
joissa virka siirretään toisen ministeriön hallin
nonalaan kuuluvaan virastoon tai joissa uusi 
virka perustetaan viran lakkauttamisesta tällai
sessa virastossa vapautuvilla määrärahoilla. 
Saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvien 
virastojen väliset, 8 a §:ssä tarkoitetut järjeste
lyt tehtäisiin kuitenkin asianomaisen ministe
riön päätöksellä. 

1.2. Laki valtion virkojen täyttämisestä 
eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten 
toimittamisesta eduskunnalle 

2 §. Pykälän nojalla eduskunnalle olisi viipy
mättä ilmoitettava sellaisen asetuksen antami
sesta tai ministeriön päätöksen tekemisestä, 
joka koskee viran lakkauttamista ja uuden 
viran perustamista lakkauttamisesta vapautu
villa määrärahoilla toiseen virastoon tai saman 
viraston sellaiseen yksikköön, jonka määrära
hat ovat tulo- ja menoarviossa erillisellä mo
mentilla. Eduskunnalle olisi ilmoitettava myös 
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viran siirtämistä edellä tarkoitetulla tavalla tar
koittavan asetuksen antamisesta tai päätöksen 
tekemisestä. Asetukset tai päätökset olisi ku
mottava, jos eduskunta niin päättää. 

Virkojen lakkauttamista tarkoittavia asetuk
sia ja niihin liittyviä viran perustamisasetuksia 
ei enää ilmoitettaisi eduskunnalle siiioin, kun 
on kysymys viraston ja tulo- ja menoarvion 
momentin sisäisistä järjestelyistä. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

3. Säätämisjärjestys 

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta eh
dotetaan säädettäväksi valtiopäiväjärjestyksen 

1. 

67 §:ssä säädetyllä tavalla, koska lain nojalla 
voitaisiin poiketa hallitusmuodon 70 §:n sisäl
tämästä kiellosta siirtää määrärahoja eduskun
nan erikseen hyväksymästä menoarvion osasta 
toiseen. 

Laki valtion virkojen täyttämisestä eräissä 
tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamises
ta eduskunnalle on säädetty valtiopäiväjärjes
tyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla. Syynä tähän 
oli muun muassa se, että lailla annettiin edus
kunnalle uusia tehtäviä, jotka eivät sille valtio
päiväjärjestyksen mukaan kuulu. Laki tämän 
lain 2 §:n muuttamisesta ehdotetaan säädettä
väksi valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n mukaises
sa järjestyksessä, koska myös tällä lailla annet
taisiin eduskunnalle edellä tarkoitettuja uusia 
tehtäviä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 4 momentti 
ja 8 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 8 a §:ään, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1060/88), 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

6§ 

Virka on lakkautettava sen tultua tarpeetto
maksi. Virat lakkautetaan asetuksella. Näin 
vapautuvia tulo- ja menoarvion määrärahoja 
voidaan käyttää muiden kuin 5 §:n 2 momen
tissa tarkoitettujen virkojen perustamiseen sa
massa tai toisessa virastossa hallitusmuodon 
70 §:n estämättä siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Käytettäessä viran lakkautta
misesta vapautuvia määrärahoja viran perus
tamiseen toisessa virastossa tai saman viraston 
sellaisessa yksikössä, jonka määrärahat ovat 
tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, 
vapautuvat määrärahat on siirrettävä viimeksi 
mainitun viraston tai yksikön käytettäväksi 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

8 § 
Virka voidaan hallitusmuodon 70 § :n estä

mättä siirtää samassa virastossa muuhun yksik
köön kuin mihin se on perustettu tai toiseen 
virastoon. Jos virka ei ole avoinna, virka 
voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuk
sella. Siirrettäessä virka toiseen virastoon tai 
saman viraston sellaiseen yksikköön, jonka 
määrärahat ovat tulo- ja menoarviossa erillisel
lä momentilla, määräraha viran palkkauksen 
maksamiseen on siirrettävä toisen viraston tai 
yksikön käytettäväksi siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Virka siirretään näissä 
tapauksissa asetuksella. Viran siirtämisestä sa
massa virastossa päättää muissa tapauksissa 
asianomainen ministeriö, jollei joidenkin vir
kojen osalta asetuksella toisin säädetä. 
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8a§ 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu virka on 
kuitenkin siirrettävä sekä lakkautettava ja pe
rustettava asetuksella niissä tapauksissa, joissa 
virka siirretään toisen ministeriön hallinnon
alaan kuuluvaan virastoon tai joissa uuden 
viran perustamiseen käytetään viran lakkautta
misesta edellä tarkoitetussa virastossa vapautu
via määrärahoja ja asianomaisen ministeriön 
päätöksellä tapauksissa, joissa virka siirretään 

2. 

saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan 
toiseen virastoon tai joissa uuden viran perus
tamiseen käytetään viran lakkauttamisesta täl
laisessa virastossa vapautuvia määrärahoja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

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

Laki 
valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskun

nalle annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, muutetaan valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten 
toimittamisesta eduskunnalle 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun lain (762/86) 2 § näin 
kuuluvaksi: 

2 § 
Jos asetus tai ministeriön päätös koskee 

viran lakkauttamista ja uuden viran perus
tamista lakkauttamisesta vapautuvilla määrä
rahoilla toiseen virastoon tai saman viraston 
sellaiseen yksikköön, jonka määrärahat ovat 
tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, 
taikka jos asetus tai ministeriön päätös koskee 
viran siirtämistä toiseen virastoon tai edellä 
tarkoitettuun yksikköön, on asetuksen antami-

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989 

sesta tai päätöksen tekemisestä viipymättä il
moitettava eduskunnan puhemiehelle. Puhe
miehen on saatettava ilmoitus eduskunnan tie
toon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, 
välittömästi eduskunnan kokoonnuttua. Ase
tus tai päätös on kumottava, jos eduskunta 
niin päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

1. 
Laki 

valtion virkamieslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 4 momentti 
ja 8 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 8 a §:ään, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1060/88), 
uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Virat lakkautetaan asetuksella. Näin vapau
tuvia määrärahoja voidaan käyttää muiden 
kuin 5 § :n 2 momentissa tarkoitettujen virko
jen perustamiseen samassa virastossa, jollei 
hallitusmuodon 70 §:stä muuta johdu. 

8 § 
Virka voidaan siirtää samassa virastossa 

muuhun yksikköön kuin mihin se on perus
tettu, jollei hallitusmuodon 70 §:stä muuta 
johdu. Jos virka ei ole avoinna, virka voidaan 
siirtää vain virkamiehen suostumuksella. Viran 
siirtämisestä päättää asianomainen ministeriö, 
jollei joidenkin virkojen osalta asetuksella toi
sin säädetä. 

2 3912292 

Ehdotus 

6§ 

Virka on lakkautettava sen tultua tarpeetto
maksi. Virat lakkautetaan asetuksella. Näin 
vapautuvia tulo- ja menoarvion määrärahoja 
voidaan käyttää muiden kuin 5 §:n 2 momen
tissa tarkoitettujen virkojen perustamiseen sa
massa tai toisessa virastossa hallitusmuodon 
70 §:n estämättä siten kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Käytettäessä viran lakkautta
misesta Vapautuvia määrärahoja viran perus
tamiseen toisessa virastossa tai saman viraston 
sellaisessa yksikössä, jonka määrärahat ovat 
tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, 
vapautuvat määrärahat on siirrettävä viimeksi 
mainitun viraston tai yksikön käytettäväksi 
siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. 

8 § 
Virka voidaan hallitusmuodon 70 §:n estä

mättä siirtää samassa virastossa muuhun yksik
köön kuin mihin se on perustettu tai toiseen 
virastoon. Jos virka ei ole avoinna, virka 
voidaan siirtää vain virkamiehen suostumuk
sella. Siirrettäessä virka toiseen virastoon tai 
saman viraston sellaiseen yksikköön, jonka 
määrärahat ovat tulo- ja menoarviossa erillisel
lä momentilla, määräraha viran palkkauksen 
maksamiseen on siirrettävä toisen viraston tai 
yksikön käytettäväksi siten kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Virka siirretään näissä 
tapauksissa asetuksella. Viran siirtämisestä sa
massa virastossa päättää muissa tapauksissa 
asianomainen ministeriö, jollei joidenkin vir
kojen osalta asetuksella toisin säädetä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 a § 

2. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu virka on 
kuitenkin siirrettävä sekä lakkautettava ja pe
rustettava asetuksella niissä tapauksissa, joissa 
virka siirretään toisen ministeriön hallinnon
alaan kuuluvaan virastoon tai joissa uuden 
viran perustamiseen käytetään viran lakkautta
misesta edellä tarkoitetussa virastossa vapautu
via määrärahoja ja asianomaisen ministerion 
päätöksellä tapauksissa, joissa virka siirretään 
saman ministeriön hallinnonalaan kuuluvaan 
toiseen virastoon tai joissa uuden viran perus
tamiseen käytetään viran lakkauttamisesta täl
laisessa virastossa vapautuvia määrärahoja. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

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

Laki 
valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskun

nalle annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, muutetaan valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten 
toimittamisesta eduskunnalle 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun lain (762/86) 2 § näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 
2§ 

Viran lakkauttamista tarkoittavan asetuksen 
ja siihen liittyvän viran perustamisasetuksen 
antamisesta on viipymättä ilmoitettava edus
kunnan puhemiehelle, jonka on saatettava il
moitus eduskunnan tietoon heti tai, jollei edus
kunta ole koolla, välittömästi eduskunnan ko
koonnuttua. Asetus on kumottava, jos edus
kunta niin päättää. 

Ehdotus 

2§ 
Jos asetus tai ministeriön päätös koskee 

viran lakkauttamista ja uuden viran perus
tamista lakkauttamisesta vapautuvilla määrä
rahoilla toiseen virastoon tai saman viraston 
sellaiseen yksikköön, jonka määrärahat ovat 
tulo- ja menoarviossa erillisellä momentilla, 
taikka jos asetus tai ministeriön päätös koskee 
viran siirtämistä toiseen virastoon tai edellä 
tarkoitettuun yksikköön, on asetuksen antami
sesta tai päätöksen tekemisestä viipymättä il
moitettava eduskunnan puhemiehelle. Puhe
miehen on saatettava ilmoitus eduskunnan tie
toon heti tai, jollei eduskunta ole koolla, 
välittömästi eduskunnan kokoonnuttua. Ase
tus tai päätös on kumottava, jos eduskunta 
niin päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


