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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työvoima-asiain piiri- ja 
paikallishallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ
voima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta anne
tussa laissa lueteltujen virkojen ja toimien nimik
keitä siten, että käytöstä poistuneiden nimikkei
den tilalle otetaan uudet nimikkeet ja ammatin-

valinnanohjaajan nimike muutetaan ammatinva
lintapsykologin virkanimikkeeksi. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan VOimaan 
päivänä marraskuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 
annetun lain (77/73) 4 §:n 1 momentin mukaan 
työvoimapiirin toimistossa voi olla muun muassa 
piirikamreerin virkoja sekä osastonhoitajan, jaos
tonhoitajan, kirjaajan, kassanhoitajan, kanslistin, 
apulaiskanslistin, puhelinkeskuksen hoitajan ja 
toimistoapulaisen toimia. Sanotun pykälän 2 mo
mentin mukaan työvoimatoimistossa voi olla 
muun muassa ammatinvalinnanohjaajan virkoja. 

Piirikamreerin virkanimike ei ole ollut käytös
sä, joten se ehdotetaan tarpeettomana poistetta
vaksi. 

Valtion vuoden 1983 tulo- ja menoarviossa 
lakkautettiin työvoimapiirien toimistoista osas
tonhoitajan, jaostonhoitajan, kirjaajan, kassan
hoitajan, kanslistin, apulaiskanslistin, puhelin
keskuksen hoitajan ja toimistoapulaisen toimet 
1.3.1983 lukien ja tilalle perustettiin vastaava 
määrä toimialasihteerin virkoja ja toimistosihtee
rin sekä toimistovirkailijan toimia. Toimialasih
teerin ja toimistovirkailijan nimikkeet olivat uu
sia virkanimikkeitä, jotka vahvistettiin lailla eräi
den virastojen ja laitosten menosääntöjen perus-
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teiden muuttumisesta (12/83) seitsemäntenä päi
vänä tammikuuta 1983. 

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta 
annetun lain muuttamiseksi nykyistä tilannetta 
vastaavaksi ehdotetaan laista poistettavaksi vuon
na 1983 lakkautetut virkanimikkeet ja niiden 
tilalle ehdotetaan otettavaksi toimialasihteerin ja 
toimistovirkailijan virkanimikkeet. 

Työvoimatoimistoissa nykyisin käytössä oleva 
ammatinvalinnanohjaajan virkanimike on katsot
tu soveltumattomaksi kuvaamaan ammatinvalin
nanohjaajan tehtäviä. Työvoima-asiain piiri- ja 
paikallishallinnosta annetun asetuksen ( 8017 3) 
13 §:n 6 kohdan mukaan, sellaisena kuin se on 
25 päivänä helmikuuta 1983 annetussa asetukses
sa (207 183 ), virkaan vaaditaan kelpoisuusehtona 
psykologian kandidaatin tutkinto tai ylempi kor
keakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai erikseen 
suoritettu korkein arvosana psykologiassa, jollei 
työvoimaministeriö ole tietyn viran osalta katso
nut mainitun arvosanan kuulumista kelpoisuu
sehtoihin aiheettomaksi. Työvoimahallinnon 
180:stä ammatinvalinnanohjaajasta kahdella ei 
ole korkeinta arvosanaa psykologiassa. 

Käytännössä ammatinvalinnanohjaajan virka
nimike sekoitetaan vammaisjärjestöjen kuntoutu
sohjaajiin ja perus- ja keskiasteen kouluissa toi-
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miviin opinto-ohjaajiin, joilla ei ole psykologin 
koulutusta. Ammatinvalinnanohjaajien työ edel
lyttää psykologian asiantuntemusta, kuten muo
dollisista kelpoisuusehdoistakin ilmenee. Vaadit
tava psykologian asiantuntemus on lähinnä rin
nastettavissa kunnallishallinnon terveyskeskuspsy
kologeilta, mielenterveyspsykologeilta ja koulup
sykologeilta vaadittavaaan asiantuntemukseen. 
Psykologiliitto, johon ammatinvalinnanohjaajat 
lähes poikkeuksetta kuuluvat, on virkanimikkeen 
muuttamisen kannalla. 

Ammatinvalinnanohjaajan virkanimike ehdo
tetaan muutettavaksi ammatinvalintapsykologin 

nimikkeeksi, koska se kuvaa parhaiten kyseisten 
virkamiesten tehtäviä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Ehdotetulla muutoksella ei ole taloudellisia 
vaikutuksia. Laki ehdotetaan saarettavaksi voi
maan 1 päivänä marraskuuta 1984. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan 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 1 ja 2 momentti, 
näistä 2 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1981 annetulla 

lailla (1088/81), näin kuuluviksi: 

4 § 
Työvoimapiirin toimistossa voi olla piiripäälli

kön, toimistopäällikön, piiritarkastajan, tutkijan 
ja toimialasihteerin virkoja sekä toimistosihtee
rin, toimistovirkailijan, vahtimestarin ja konekir
joittajan toimia. 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjohta
jan, toimistonhoitajan, ammatinvalintapsykolo-

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 

gin ja johtavan työvoimaneuvojan virkoja sekä 
erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toi
mistovirkailijan, konekirjoittajan ja vahtimestarin 
toimia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työvoimaministeri Urpo Leppänen 
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Lzite 

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 1 ja 2 momentti, 
-näistä 2 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1981 annetulla 

lailla (1088/81), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Työvoimapiirin toimistossa voi olla piiripäälli

kön, toimistopäällikön, piiritarkastajan, tutkijan 
ja piirikamreerin virkoja sekä osastonhoitajan, 
jaostonhoitajan, kirjaajan, toimistosihteerin, kas
sanhoitajan, kanslistin, apulaiskanslistin, vahti
mestarin, puhelinkeskuksen hoitajan, konekir
joittajan ja toimistoapulaisen toimia. 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjohta
jan, toimistonhoitajan, ammatinvalinnanohjaa
jan ja johtavan työvoimaneuvojan virkoja sekä 
erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toi
mistovirkailijan, konekirjoittajan ja vahtimestarin 
toimia. 

Ehdotus 

4 § 
Työvoimapiirin toimistossa voi olla piiripäälli

kön, toimistopäällikön, piiritarkastajan, tutkijan 
ja toimialasihteerin virkoja sekä toimistosihtee
rin, toimistovirkailijan, vahtimestarin ja konekir
joittajan toimia. 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjohta
jan, toimistonhoitajan, ammatinvalintapsykolo
gin ja johtavan työvoimaneuvojan virkoja sekä 
erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneuvojan, toi
mistovirkailijan, konekirjoittajan ja vahtimestarin 
toimia. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuu
ta 1984. 




