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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain 
8 a §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesla
kia muutettavaksi siten, että tullilaitos, tilasto
keskus, valtiokonttori, maatilahallitus ja 
maanmittaushallitus piirihallintoineen, tielai
tos, patentti- ja rekisterihallitus, merenkulku
laitos, asuntohallitus, Keski-Suomen lääninhal
litus, oikeuskanslerinvirasto ja ministeriöt voi
sivat omilla päätöksillään perustaa, lakkauttaa 
ja siirtää muut kuin ylimmät virkansa ja tehdä 
niitä koskevat virkajärjestelyt. Nykyisin vas
taava päätösvalta on korkeakouluilla, Valtion-

hallinnon kehittämiskeskuksella, Teknologian 
kehittämiskeskuksella, säteilyturvakeskuksella 
ja valtion virkamiesasetuksella säädetyillä val
tion tutkimuslaitoksilla. Muiden virastojen vi
rat perustetaan, lakkautetaan ja niitä koskevat 
virkajärjestelyt tehdään asetuksella. Ministe
riön päätöksellä virka voidaan siirtää muuhun 
yksikköön kuin mihin se on perustettu. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä huhtikuuta 1990. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n mukaan 
virat perustetaan ja lakkautetaan asetuksella. 
Lain 7 §:n mukaan viran nimi, opetusala ja 
tehtäväpiiri saadaan muuttaa asetuksella. Lain 
8 §:n nojalla virka voidaan ministeriön päätök
sellä siirtää samassa virastossa muuhun yksik
köön kuin mihin se on perustettu. 

Valtion virkamieslakiin on 1 päivänä tammi
kuuta 1989 voimaan tulleella lailla (1060/88) 
lisätty uusi 8 a §. Tämän säännöksen nojalla 
korkeakoulut, Valtionhallinnon kehittämiskes
kus, Teknologian kehittämiskeskus, säteilytur
vakeskus ja asetuksella säädetyt valtion tutki
muslaitokset voivat sen estämättä, mitä valtion 
virkamieslain 6-8 §:ssä on säädetty, perustaa 
virat ja tehdä niitä koskevat virkajärjestelyt 
asetuksella säädettävin edellytyksin. Asetuksel
la on kuitenkin aina perustettava virat ja tehtä-
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vä virkajärjestelyt silloin kun kysymys on val
tion virkamieslain 5 §:n 2 momentin mukaan 
tulo- ja menoarviossa eriteltävistä viroista sekä 
johto- ja päällikkötehtäviä varten perustetuista 
tai perustettavista viroista tai niihin asetuksella 
rinnastettavista viroista. Edellä tarkoitetuista 
edellytyksistä ja rinnastettavista viroista sekä 
valtion tutkimuslaitoksista on säädetty valtion 
virkamiesasetuksen muuttamisesta annetussa 
asetuksessa (1135/88). 

Valtion virkamieslain muutos ei aiheuttanut 
muutosta eduskunnalle annettavaan tulo- ja 
menoarvioesitykseen. Perustettavien virkojen 
lukumäärä ja pääasiallinen tehtäväalue on il
moitettava esityksessä. Määrärahaesityksiin 
lain 8 a §:ssä tarkoitettujen virastojen on liitet
tävä tulo- ja menoarvioesityksen laadintaa var
ten tarvittavat selvitykset. Eduskunnan hyväk
syttyä tulo- ja menoarvioesityksen virasto pe
rustaa virat omalla päätöksellään. 
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Velvollisuus ilmoittaa virkajärjestelyt edus
kunnalle ja eduskunnan mahdollisuus päättää 
virkajärjestelyn kumoamisesta ei koske 
8 a §:ssä tarkoitettuja viraston päättämiä vir
kajärjestelyjä. 

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. 

Valtion virkamieslain 8 a §:n toteuttamisesta 
on saatu myönteisiä kokemuksia. Kyseisessä 
säännöksessä tarkoitetut virastot olivat vuoden 
1989 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lak
kauttaneet yhteensä 56 virkaa ja perustaneet 
niiden tilalle 47 virkaa, muuttaneet 194 viran 
nimeä ja siirtäneet 12 virkaa yksiköstä toiseen. 
Tehdyt virkajärjestelyt olivat valtion yleisen 
henkilöstöpolitiikan näkökulmasta asianmu
kaisia. Järjestelyissä oli noudatettu myös lain
muutosta koskeneen hallituksen esityksen 
(hall.es. 79/1988 vp.) yksityiskohtaisissa perus
teluissa järjestelyille asetettuja vaatimuksia. 
Perustelujen mukaan perustettavien virkojen 
nimien tulee vastata virkojen tehtäviä. Virka
järjestelyjä voidaan käyttää tarkoituksenmu
kaisemman virkarakenteen aikaansaamiseksi, 
ei sen sijaan keinona muuttaa virkojen palk
kausta. 

Virastojen kokemukset uudistuksesta olivat 
hyvin myönteiset. Uudistus oli aiheuttanut sel
vää ajan ja työn säästöä sekä mahdollistanut 
virkarakenteen nopean ja joustavan uudistami
sen viraston toimintaympäristössä tapahtuvia 
muutoksia vastaavasti. Uudistus on myös osal
taan tukenut asetettuihin tulostavoitteisiin pe
rustuvaa virastojen johtamista. 

Hallituksen esityksen valtion vuoden 1990 
tulo- ja menoarvioksi yleisperustelujen mukaan 
virkojen perustamis- ja järjestelytoimivallan 
siirto vastaavasti myös muille virastoille toteu
tetaan menettelystä saatujen kokemusten pe
rusteella vuodesta 1990 alkaen. Tehdyn selvi
tyksen perusteella menettelyn laajentaminen 
ehdotetaan kytkettäväksi virastojen ohjausjär
jestelmien kehittämiseen. Menettely ehdotetaan 

siten laajennettavaksi niihin virastoihin, joissa 
vuodesta 1990 tai 1991 alkaen kokeillaan tulos
ohjausta ja tiettyjen tulo- ja menoarvion mo
menttien yhdistämistä toimintamenomomen
tiksi ja joilla virkojen perustamis- ja järjestely
toimivaltaa ei vielä ole. Nämä ovat tullilaitos, 
tie- ja vesirakennuslaitos, 1 päivästä maalis
kuuta 1990 lukien tielaitos, patentti- ja rekiste
rihallitus, valtiokonttori, maataloushallinto, 
maanmittaushallinto, merenkulkulaitos, asun
tohallitus, Keski-Suomen lääninhallitus ja työ
ministeriö. Päätösvalta ehdotetaan annettavak
si myös ministeriöille ja oikeuskanslerinviras
tolle, koska ministeriöillä on keskeinen asema 
tulosohjauksen toteuttamisessa ja koska minis
teriöidenkin on muutettava toimintatapojaan 
alaistensa virastojen ohjaamiseksi tulostavoit
teiden avulla. Mainittujen virastojen lisäksi 
valtion virkamieslain 8 a § :ssä tarkoitettu pää
tösvalta ehdotetaan annettavaksi tilastokeskuk
selle. Tämä on tehtäviensä ja toimintatapansa 
suhteen rinnastettavissa niihin tutkimus- ja ke
hittämistyötä tekeviin virastoihin, joilla nykyi
sin jo on virkojen perustamis- ja järjestelytoi
mivaltaa. 

2. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys yksinkertaistaa ja nopeuttaa huomat
tavasti päätöksentekoa niiden virastojen virois
ta, joita esitys koskee vähentämällä asioiden 
moniportaista käsittelyä ja virkoja koskevien 
esitysten tekoon liittyvää hallinnollista työtä. 
Esitys tukee myös tulosohjauksen käyttöön 
ottamista valtionhallinnossa. 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä huhtikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtion virkamieslain 8 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion 
virkamieslain (755/86) 8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 
annetussa laissa (1060/88), näin kuuluvaksi: 

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) ministeriöt ja oikeuskanslerinvirasto; 
2) korkeakoulut; 
3) Valtionhallinnon kehittämiskeskus; 
4) Teknologian kehittämiskeskus; 
5) säteilyturvakeskus; 
6) Keski-Suomen lääninhallitus; 
7) tullilaitos; 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1989 

8) tilastokeskus; 
9) valtiokonttori; 
10) maatilahallitus ja sen alainen piirihallin

to; 
11) maanmittaushallitus ja sen alainen piiri-

hallinto; 
12) tielaitos; 
13) patentti- ja rekisterihallitus; 
14) merenkulkulaitos; 
15) asuntohallitus; sekä 
16) asetuksella säädettävät valtion tutkimus

laitokset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1990. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
valtion virkamieslain 8 a §:n muuttamisesta 

. Edus_kun1_1an päätöksen mukaisesti muutetaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion 
vtrkamteslam (755/86) 8 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 9 päivänä joulukuuta 1988 
annetussa laissa (1060/88), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 a § 

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; 
2) Valtionhallinnon kehittämiskeskus; 
3) Teknologian kehittämiskeskus; 
4) säteilyturvakeskus; sekä 

5) asetuksella säädettävät valtion tutkimus
laitokset. 

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) ministeriöt ja oikeuskanslerinvirasto; 
2) korkeakoulut; 
3) Valtionhallinnon kehittämiskeskus; 
4) Teknologian kehittämiskeskus; 
5) säteilyturvakeskus; 
6) Keski-Suomen lääninhallitus; 
7) tullilaitos; 
8) tilastokeskus; 
9) valtiokonttori; 
JO) maatilahallitus ja sen alainen piirihallin

to; 
11) maanmittaushallitus ja sen alainen piiri-

hallinto; 
12) tielaitos; 
13) patentti- ja rekisterihallitus; 
14) merenkulkulaitos; 
15) asuntohallitus; sekä 
16) asetuksella säädettävät valtion tutkimus

laitokset. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1990. 

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


