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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoima-asiain piiri
ja paikallishallinnosta annetun lain 4 §:n kumoamisesta sekä 
työvoimaopistosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi työ
voima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta anne
tun lain ja työvoimaopistosta annetun lain 
säännökset virkatyypeistä. Esityksen tarkoituk
sena on saattaa työvoima-asiain piiri- ja pai
kallishallintoa sekä työvoimaopistoa koskevat 

säännökset vastaamaan vuoden 1988 alusta 
voimaan tullutta valtion virkamieslainsäädän
töä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä lokakuuta 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslainsäädännön uudistamis
ta koskevat valtion virkamieslaki (755/86) ja 
valtion virkamieslain voimaanpanolaki (756/ 
86) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1988. Samalla kumottiin voimassa olleet kes
keiset virkamiehen oikeusasemaa koskevat 
säännökset. 

Valtion virkamieslain mukaan ei viran nimeä 
tai laatua enää tarvitse yksilöidä laissa, vaan 
virat perustetaan tai lakkautetaan asetuksella. 
Virastokohtaiset virkatyyppisäännökset tulivat 
siten tarpeettomiksi. Jos ennen valtion virka
mieslain voimaantuloa annettu säännös on ris
tiriidassa valtion virkamieslain kanssa, sovelle
taan tällaisen säännöksen sijasta valtion virka
mieslakia. Lainsäädännön selkeyden vuoksi on 
tarpeen muuttaa virastojen hallintoa koskevat 
säännökset uuden virkamieslainsäädännön mu
kaisiksi. 

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallintoa 
koskevat säännökset ovat työvoima-asiain 
piiri- ja paikallishallinnosta annetussa laissa 
(77 /73) ja työvoima-asiain piiri- ja paikallishal-
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Iinnosta annetussa asetuksessa (80/73). Lain 
4 §:ssä luetellaan mitä virkoja ja toimia työvoi
mapiirin toimistossa ja työvoimatoimistossa 
voi olla. 

Työvoimaopistoa koskevat säännökset ovat 
työvoimaopistosta annetussa laissa (929/73) ja 
työvoimaopistosta annetussa asetuksessa (930/ 
73). Työvoimaopistosta annetun lain 3 §:ssä on 
maininta virasta, joka työvoimaopistoon voi
daan perustaa. 

Kun virkatyyppisäännökset kävivät uuden 
virkamieslainsäädännön voimaan tultua tar
peettomiksi, ehdotetaan työvoima-asiain piiri
ja paikallishallinnosta annetun lain 4 § sekä 
työvoimaopistosta annetun lain 3 § kumotta
viksi. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päi
vänä lokakuuta 1988. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan työvoima-asiain pnn- ja 

paikallishallinnosta 2 päivänä helmikuuta 1973 
annetun lain (77 /73) 4 §, sellaisena kuin se on 
osittain muutettuna 26 päivänä lokakuuta 1984 
annetulla lailla (726/84). 

2. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 

Laki 
työvoimaopistosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

päivänä 

Täten kumotaan työvoimaopistosta 21 päi
vänä joulukuuta 1973 annetun lain (929/73) 
3 §. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1988. 
päivänä 

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1988 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työvoimaministeri Matti Puhakka 
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1. 
Laki 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa pleva laki 

4 § 
Työvoimapiirin toimistossa voi olla pun

päällikön, toimistopäällikön, piiritarkastajan, 
tutkijan ja toimialasihteerin virkoja sekä toi
mistosihteerin, toimistovirkailijan, vahtimesta
rin ja konekirjoittajan toimia. 

Työvoimatoimistossa voi olla toimistonjoh
tajan, toimistonhoitajan, ammatinvalintapsy
kologin ja johtavan työvoimaneuvojan virkoja 
sekä erikoistyövoimaneuvojan, työvoimaneu
vojan, toimistovirkailijan, konekirjoittajan ja 
vahtimestarin toimia. 

Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnossa 
voi olla myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja 
tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuh
teessa olevaa henkilökuntaa. 

Ehdotus 

4 § 
(Kumotaan) 

3 

Liite 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 

2. 
Laki 

työvoimaopistosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Työvoimaopistoon voidaan perustaa sopi

muspaikkainen rehtorin virka. 
Lisäksi työvoimaopistossa voi olla ylimääräi

siä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä 
ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa. 

Ehdotus 

3 § 
(Kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 




