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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen 
toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että lakia työterveys
laitoksen toiminnasta ja rahoituksesta muutet
taisiin siten, että työterveyslaitokselle voitaisiin 

myöntää avustusta Raha-automaattiyhdistyk
sen tuotosta laitoksen uusien toimitilojen ra
kentamista varten. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Hallituksen esityksessä vuoden 1991 tulo- ja 
menoarvioesitykseksi on lukuryhmän 33.92-
95. (Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyt
tö) selvitysosassa todettu, että vuonna 1990 
kertyvästä puhtaasta tuotosta jätetään osa ja
kamatta ja tästä osasta varataan 50 milj. mark
kaa työterveyslaitoksen tulevaa uudisrakennus
ta varten. 

Työterveyslaitos muutettiin lailla työterveys
laitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/78) 
yksityisoikeudellisesta säätiöstä julkisoikeudel
liseksi valtion hallinnoimaksi yhteisöksi. 

Lain 3 §:n 1 momentissa todetaan, että lai
tokselle suoritetaan sen toiminnan rahoittami
seksi valtion vuotuisessa tulo- ja menoarviossa 
hyväksytyn toiminnan laajuuden mukaan vuo
sittain valtionosuutena neljä viidesosaa sosi
aali- ja terveysministeriön hyväksymän laitok
sen talousarvion mukaisista kustannuksista. 
Tätä ennen oli yksityisen Työterveyssäätiön 
ylläpitämän työterveyslaitoksen toimintaa ra
hoitettu raha-automaattivaroin. 

Lain voimaantulosäännöksen nojalla rahoi
tettiin julkisoikeudellisen työterveyslaitoksen 
toimintaa vielä vuosina 1978 ja 1979 raha
automaattivaroin ja tapaturmavakuutuslain 
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35 §:ssä tarkoitetuin varoin. Vuoden 1979 jäl
keen on julkisoikeudellisen työterveyslaitoksen 
toiminnan rahoitus perustunut 80 prosentin 
osalta lakisääteiseen valtionosuuteen ja 20 pro
sentin osalta suoritteiden myyntituottoihin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työ
ryhmä (1990:4) on tarkastellut työterveys
laitoksen toimitilakysymystä ja esittänyt ensisi
jaisena vaihtoehtona, että sen keskuslaitokselle 
rakennetaan uudet toimitilat pääkaupunkiseu
dulle. Noin 25.000 brm2:n uudisrakennuksen 
rakentamiskustannukset työryhmä arvioi suu
ruusluokkaan 300 milj. markkaa. 

Työterveyslaitosta koskevan lain 3 §, voi
maantulosäännös ja syntytausta yhdessä Raha
automaattiyhdistyksen tuoton käyttöä koske
van raha-automaattiasetuksen 29 §:n 2 mo
mentin säännöksen kanssa aiheuttavat sen, että 
nykyisellään ei ole katsottava mahdolliseksi 
myöntää avustusta työterveyslaitokselle Raha
automaattiyhdistyksen tuotosta. Avustusta ei 
asetuksen 29 §:n 2 momentin mukaan saa 
myöntää menoihin, jotka lakisääteisesti tai 
muutoin ilmeisesti kuuluvat valtiolle. 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työter
veyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta an
netun lain 3 §:ään uusi kolmas momentti, jon
ka mukaan työterveyslaitokselle voitaisiin val
tion tulo- ja menoarvion rajoissa myöntää 
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uusien toimitilojen rahoitukseen avustusta 
Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotus mahdollistaisi, että Raha-automaat
tiyhdistyksen vuoden 1990 tuotosta voitaisiin 
myöntää avustusta 50 milj. markkaa työter
veyslaitoksen uusien toimitilojen rakentamista 
varten. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
päivänä tammikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnalle hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 
työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 24 
päivänä helmikuuta 1978 annetun lain 3 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

3 § 

Tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan työter
veyslaitokselle myöntää uusien toimitilojen ra
hoitukseen avustusta Raha-automaattiyhdis
tyksen tuotosta. 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

Tasavallan Presidentti 
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päivänä 

Ministeri Tuulikki Hämäläinen 


