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Hallituksen esitys Eduskunnalle työvoima-asiain piiri- ja pai
kallishallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle valtion 
tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1982 on luvun 
34.06 (Työvoima-asiain piiri- ja paikallishal
linto) kohdalla ehdotettu tehtävä!ksi työvoima
toimistojen virkanimikkeiden muutos 1. 3. 1982 
lukien. Tämän esityksen tarkoituksena on si-

sällyttää muutoksen vaatimat uudet virkatyypit 
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 
annettuun lakiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
1 päivänä maaliskuuta 1982. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja muutok
sen syyt 

Työvoima-asiain pun- Ja paikallishallinnosta 
annetun lain ( 77/73) 4 § :n 2 momentin mu
kaan työvoimatoimistoissa voi olla tällä hetkellä 
16 eri virkanimikettä. Työvoimaministeriössä 
tehdyn selvityksen mukaan virkanimikkeitä on 
liikaa. Nykyiset nimikkeet ovat pääosaltaan ylei
sesti valtion hallinnossa käytössä olevia. Työ
voimatoimistojen tehtävät ja palvelut ovat huo
mattavasti muuttuneet, lisääntyneet ja moni
puolistuneet siitä ajankohdasta, jolloin nykyi
nen laki on säädetty. Virkanimikkeiden muut
taminen ja niiden lukuumäärän vähentäminen 
joustavoittaa tehtävien järjestelyä sekä henki
löiden siirtymistä tehtävästä toiseen työvoima
toimistoissa. 

Nimikemuutoksen tavoitteena on saada laaja
alaiset yleisnimikkeet, jotka vastaavat tehtävien 
yleisluonnetta, mutta eivät pyrikään kuvaa
maan niiden täsmällistä sisältöä. 

2. Ehdotetu t muutokset 

Työvoimatoimistojen päälliköiden virkani
mikkeet, toimistonjohtaja ja toimistonhoitaja, 
on tarkoitus jättää tässä vaiheessa entiselleen 
samoiti ·ammatinvalinnahohjaaja ~nimike. Myös
kään konekirjoittajan ja vahtimestarin virkani
mikkeitä ei muuteta. Muutoksella on tarkoitus 
lakkauttaa osastonjohtajan, osastonhoitajan ja 
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jaostonhoitajan virat ja perustaa tilalle vastaa
van työvoimaneuvojan. virat. Kirjaajan, työhön
sijoitusasiain neuvojan, toimistosihteerin, työn
välittäjän, korvauskäsittelijän, kanslistin, apu
laiskanslistin, puhelinkeskuksen hoitajan ja toi
mistoapulaisen lakkautettavien toimien tilalle 
perustettaisiin erikoistyövoimaneuvojan ja työ
voimaneuvojan sekä toimistovirkailijan toimet. 
Nimikemuutoksella yhdistettäisiin kaksitoista 
virkanimikettä neljäksi nimikkeeksi, jolloin työ
voimatoimistossa voisi olla enintään kahdeksan 
virkanimikettä. 

Muutos toteutetaan siten, ettei kenenkään 
palkka laske. Nimikemuutoksen ja tehtävien 
uudelleenjärjestelyn johdosta tehtävien vaati
vuustaso kasvaa huomattavalla osalla työvoima
toimistojen . henkilökunnasta, minkä vuoksi 
palkkausta tarkistetaan osalla virkailijoista niin, 
että sen kustannusvaikutus on noin 0,.5 mil
joonaa markkaa. Lisäksi muutoksen johdosta 
annettavaan asetukseen on tarkoitus ottaa siir
tymäsäännös, jonka nojalla viran tai toimen 
haltija sekä ylimääräinen tai tilapäinen toimen
haltija voidaan siirtää hänelle soveltuvaan vir
kaan, toimeen tai ylimääräiseen tahi tilapäiseen 
toimeen sen estämättä mitä asetuksessa on sää
detty työvoimatoimiston virkoihin tai toimiin 
vaadittavista kelpoisuusehdoista. 

3. Valmistelu 

Virkanimikeselvitys on tehty työvoimaminis-
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teriön työryhmässä, jossa ovat olleet edustet
tuina työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon 
henkilöstöä edustavat henkilöstöjärjestöt. Työ
voimatoimistojen virkanimikeuudistus on val
misteltu yhteistyössä Työvoimahallinnon Hen
kilökuntaliiton kanssa, joka edustaa muutoksen 
piiriin kuuluvaa henkilöstöä. 

4. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Nimikemuutokseen vuoden 1982 tulo- ja 
menoarvioesityksessä sisältyvät palkkausten tar-

kistukset ovat kustannusvaikutukseltaan noin 
0,5 miljoonaa markkaa. 

5. Voimaan t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan samasta 
ajankohdasta kuin vuoden 1982 tulo- ja meno
arvioesitykseen sisällytetty työvoimatoimistojen 
virkanimikkeiden muutos eli 1 päivästä maalis
kuuta 1982 lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 
päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77 /73) 4 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

4 § 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjoh
tajan, toimistonhoitajan, ammatinvalinnanohjaa
jan ja vastaavan työvoimaneuvojan virkoja sekä 
erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toi
mi<Stovirkailijan, konekirjoittajan ja vahtimesta
rin toimia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1981 

Tässä laissa tarkoitettuja virkoja ja to1m1a 
voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa. 

Tämän lain tullessa voimaan siirretään työ
voimatoimistosta lakkautettavan viran tai pysy
vän toimen haltija säädettyä järjestystä noudat· 
taen hänelle soveltuvaan työvoimatoimiston 
virkaan tai toimeen, taikka mikäli häntä ei 
sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun 
virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspal
kalle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja toi
met voidaan täyttää ennen tämän lain voimaan
tuloa. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Työvoimaministeri Jouko K•ianoia 
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Laki 
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 2 
päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77 /73) 4 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjoh
tajan, toimistonhoitajan, ammatinvalinnanohjaa
jan, osastonjohtajan, osastonhoitajan ja jaoston
hoitajan virkoja sekä kirjaajan, työhönsijoitus
asiain neuvojan, toimistosihteerin, työnvälittä
jän, korvauskäsittelijän, kanslistin, apulaiskans
listin, vahtimestarin, puhelinkeskuksen hoitajan, 
konekirjoittajan ja toimistoapulaisen toimia. 

Ehdotus 

4 § 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjoh
tajan, toimistonhoitajan, ammatinvalinnanohjaa
jan ja vastaavan työvoimaneuvojan virkoja sekä 
erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toi
mistovirkailijan, konekirjoittajan ja vahtimesta
rin toimia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tässä laissa tarkoitettuja virkoja ja tozmza 
voidaan perustaa ennen lain voimaantuloa. 

Tämän lain tullessa voimaan siirretään työ
voimatoimistosta lakkautettavan viran tai pysy
vän toimen haltija säädettyä järjestystä noudat
taen hänelle sovelluvaan työvoimatoimiston 
virkaan tai toimeen, taikka mikäli häntä ei 
sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun 
virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspal
kalle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut virat ja toi
met voidaan täyttää ennen tämän lain voimaan
tulo~. 




