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Hallituksen esitys Eduskunnalle työministeriötä koskevaksi 
lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Työelämää koskevien asioiden aseman vah
vistamiseksi valtionhallinnossa ja niiden hoi
don tehostamiseksi esityksessä ehdotetaan, että 
sosiaali- ja terveysministeriöstä siirretään lä
hinnä työlainsäädäntöä, työoloja, työsuojelua, 
työelämän tutkimusta, Kansainvälistä työjär
jestöä sekä työriitojen sovittelua koskevat asiat 
työvoimaministeriöön. Työvoimaministeriön 
nimi muuttuisi työministeriöksi. Työsuojelu
hallinto siirtyisi työministeriön alaiseksi. Työ
ministeriön hallinnonalalla käsiteltäisiin työter
veyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteutta
mista ja sen valvontaa koskevat asiat. Muuten 
työterveyshuolto samoin kuin Työterveyslaitos 
jäisivät sosiaali- ja terveysministeriön alaisuu-
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teen. Työministeriön sekä sosiaali- ja terveys
ministeriön välistä yhteistyötä työterveysasiois
sa lisättäisiin. 

Työministeriön johtamista ehdotetaan tehos
tettavaksi esitykseen liittyvin virkajärjestelyin. 
Asetusteitse on tarkoitus selkeyttää ja muuten
kin kehittää työministeriön sisäistä hallintoa. 
Työasioiden valmistelua on tarkoitus parantaa 
järkeistämällä ja tehostamalla työministeriön 
yhteydessä olevien neuvostojen ja neuvottelu
kuntien toimintaa. 

Esitys liittyy vuoden 1989 tulo- ja menoar
vioesitykseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
vänä kesäkuuta 1989. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Kansalaisten työvoima on hallitusmuodon 6 
§:n 2 momentin mukaan valtakunnan erikoi
sessa suojeluksessa. Saman lainkohdan mu
kaan valtiovallan asiana on järjestää kansalai
sille työtä, mikäli laissa ei ole toisin säädetty. 
Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
valtionhallinnossa toimenpiteitä kaikilla hallin
nonaloilla. Samalla tarvitaan erityistoimia työ
elämän eri lohkoilla. 

Keskeinen merkitys työllisyyden edistämises
sä ja työttömyyden torjunnassa on talous-, 
teollisuus-, koulutus- ja asuntopoliittisilla toi
menpiteillä. Hallituksen talouspolitiikan kes
keisenä tavoitteena on työttömyyden tuntuva 
alentaminen. Teollisuuspolitiikan alueella työl
lisyyttä edistetään muun muassa parantamalla 
työvoimavaltaisten yritysten asemaa sekä pien
ten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyk
siä ja työllistämismahdollisuuksia. Ammatillis
ta koulutusta kehitetään eri tavoin. Koulutuk
seen tarkoitettuja määrärahoja lisätään raken
nemuutoksen tukemiseksi ja uusien työpaikko
jen synnyttämiseksi. Asuntopoliittisin toimin 
pyritään edistämään työllisyyttä muun muassa 
suuntaamaila valtion asuntolainoitusta alueille, 
joilla on työpaikkoja mutta pulaa vuokra
asunnoista. 

Erityinen velvollisuus huolehtia työllisyyden 
edistämisestä ja työttömyyden torjunnasta on 
voimassa olevassa lainsäädännössä annettu 
työvoimahallinnolle. Työvoimapolitiikan pe
rustavoitteena on, että kansalaiset saavat heille 
kullekin sopivaa työtä sekä että elinkeinoelämä 
ja muut työnantajat saavat ammattitaitoista ja 
sopivaa työvoimaa. Tällaista työmarkkinoiden 
toimivuutta ei ole saavutettu siinä määrin kuin 
olisi ollut mahdollista toteutettu talous-, teolli
suus-, koulutus- ja muu yhteiskuntapolitiikka 
huomioon ottaen. Työvoimapolitiikka ei ole 
ollut kyllin tehokasta. Eräänä syynä tähän on 

se, että työvoimahallinnolla ei ole käytettävis
sään riittäviä keinoja tavoitteittensa toteutta
miseksi. 

Kansalaisten työllisyyden turvaaminen, am
mattitaitoisen ja sopivan työvoiman saannin 
varmistaminen elinkeinoelämälle maan kaikis
sa osissa sekä työelämän kaikinpuolinen kehit
täminen ovat vastedes elinkeino- ja työelämän 
sekä yhteiskunnan muun rakennemuutoksen 
edetessä entistä tärkeämpiä yhteiskuntapoliitti
sia tehtäviä. Näiden tehtävien merkitys koros
tuu edelleen kansainvälisen taloudellisen yh
teistyön lisääntyessä. Tässä tilanteessa on työ
elämää koskevien asioiden asemaa valtionhal
linnossa vahvistettava ja niiden hoitoa tehos
tettava. Se edellyttää työelämää koskevien 
asioiden kokoamista nykyistä laajemmin hoi
dettaviksi toistensa yhteydessä. Samalla on 
saatava aikaan sellainen hallinto-organisaatio, 
jolla on riittävä painoarvo. 

Edellä todettu merkitsee nykyinen hallinnon
alajako huomioon ottaen sitä, että työelämää 
koskevia asioita olisi koottava työvoimaminis
teriön hallinnonalalle, jolla niitä tällä hetkellä 
eniten hoidetaan. Tämä on perusteltua myös 
sen vuoksi, että hallitus pyrkii edistämään 
työllisyyttä ja parantamaan työpaikkojen ja 
työvoiman kohtaamista erityisesti tehostamalla 
työvoimapalveluja. Kun elinkeino- ja työelämä 
muuttuu rakenteellisesti voimakkaasti, se vaatii 
tehokkuutta työnvälitykseltä, ammatinvalin
nanohjaukselta ja muilta työvoimapalveluilta. 
Jotta työvoimahallinto kykenisi huolehtimaan 
niistä tehokkaasti, sillä on oltava nykyistä 
laajemmat mahdollisuudet vaikuttaa niin työ
voiman tarjontaan kuin kysyntäänkin sekä 
määrällisesti että laadullisesti. 

Työmarkkinoiden joustavuutta ja toimivuut
ta edesauttaisi se, että läheisesti toisiinsa yhtey
dessä olevat työasiat hoidetaan samalla hallin
nonalalla. Hallinnon tällainen kokoaminen pa
rantaisi myös edellytyksiä työelämää koskevien 
säädösten hyvään valmisteluun, jossa eri sään
nöstöt sovitetaan entistä paremmin yhteen. 
Työvoimahallinnon päämääränä on, että työtä 
tarvitsevat saisivat ammattitaidolleen ja työky-
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vylleen sopivan työpaikan. Sosiaali- ja terveys
ministeriön piirissä olevan työhallinnon pää
määränä on, että nämä samat ihmiset voisivat 
tehdä työtä terveyttään vaarantamatta. Työn
antajan näkökulmasta kysymys on siitä, että 
työnantajat saavat kulloisiinkin työtehtäviin 
sopivia työntekijöitä ja että näiden työkunto 
säilyy. Nykyhallinnossa mainituista tehtävistä 
huolehtiminen jakautuu kahdelle hallinnon
alalle. 

Työsuojelun keskeisenä tavoitteena on työn
tekijöiden terveydestä ja sen myötä työkuntoi
suudesta huolehtiminen. Sen vuoksi työsuoje
luhallinnon on toimittava yhteistyössä tervey
denhuollon hallinnon ja tiettyjen laitosten 
kanssa. Hallitus katsoo kuitenkin, että työ
asioiden hallinnon vahvistaminen vaatii myös 
työsuojeluasioiden käsittelemistä samalla hal
linnonalalla työvoimapalveluja, työlainsäädän
töä ja työllisyyttä koskevien asioiden kanssa. 
Työelämän kannalta on oleellista, että työsuo
jelua hoidetaan ja kehitetään osana työelämää. 
Hallituksen käsityksen mukaan myös työsuoje
lun työvoimapoliittinen merkitys korostuu, 
koska tulevaisuudessa monilla aloilla ja alueilla 
työvoimavaraota ehtyy. Olemassa olevan työ
voiman työkyvystä on huolehdittava aikaisem
paa tarkemmin. 

Hallituksen tarkoituksena on kehittää vajaa
kuntoisten työllistämistä siten, että se ensisijai
sesti tapahtuu joko omaehtoisesti tai työnväli
tyksen avulla avoimilla työmarkkinoilla. Eri
tyistyöllistäminenkin toteutettaisiin työllisyys
lain (275/87) mukaan. Sosiaalihuollon työtoi
minta palvelisi sosiaalista ja terveydellistä suo
riutumista ja perustuisi lähinnä hoitosuhtee
seen. 

Työasioiden hoidossa noudatetaan pääosin 
niin sanottua kolmikantayhteistyötä eli viran
omaisten ja työmarkkinaosapuolten välistä val
misteluyhteistyötä. Tätä koskevat periaatteet 
sisältyvät Kansainvälisen työjärjestön sopi
muksiin ja suosituksiin, erityisesti sopimuksiin 
122 ja 144. Jotta työelämää koskevia asioita 
voidaan hoitaa entistä tehokkaammin, yhteis
työtä valtiovallan, työnantajajärjestöjen ja 
työntekijäjärjestöjen kesken on tarpeen tiivis
tää. Tätä tavoitetta tukee työasioiden koko
aminen nykyistä laajemmin yhdelle hallinnon
alalle, kun samalla vahvistetaan kolmikantayh
teistyötä toteuttavien toimielinten asemaa. Sil
loin myös yhteistyö säädösvalmistelussa tiivis
tyy. 

Kaikissa pohjoismaissa ja useimmissa Eu
roopan yhteisön maissa samoin kuin monissa 
muissakin maissa työasioita, jotka Suomessa 
kuuluvat osin työvoimaministeriölle ja osin 
sosiaali- ja terveysministeriölle, hoitaa yksi mi
nisteriö. Pohjoismaissa on työasioihin laaja
alaisesti keskittyvä työministeriö, johon Nor
jassa kuuluvat myös kunnallisasiat. Eräissä 
Keski-Euroopan maissa on yhdistetty sosiaali
ja työministeriö. Terveysasiat kuuluvat eri mi
nisteriöön. Tällaiseen työasioiden kokoamiseen 
ovat osaltaan vaikuttaneet Kansainvälisen työ
järjestön asiaa koskevat suositukset. Suomen 
harjoittama kansainvälinen yhteistyö työelä
män asioissa ja erityisesti pohjoismainen yh
teistyö helpottuvat ja tehostuvat, kun Suomes
sakin työasioita kootaan aikaisempaa enem
män yhdelle hallinnonalalle. 

Työvoimapalvelujen kehittäminen ja muu 
työvoimapolitiikan tehostaminen vaativat en
tistä enemmän tuekseen tutkimustyötä. Halli
tuksen tarkoituksena on tämän esityksen mu
kaisen uudistuksen toimeenpanon yhteydessä 
ryhtyä sellaisiin toimiin, joilla hallinnon kei
noin voidaan edistää työelämää koskevaa ja 
sen kehittämistä palvelevaa tutkimusta. 

1.2. Keinot 

Esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ehdote
taan, että työoloja ja työsuojelua koskevat 
asiat, joita nykyisin käsitellään sosiaali- ja 
terveysministeriön työosastolla, siirretään työ
voimaministeriön hallinnonalalle. Tämän mu
kaisesti työvoimahallintoon siirtyisivät asiat, 
jotka koskevat: 

- työsuhdetta ja työsuojelua sekä työelä
män osallistumisjärjestelmiä ja työehtosopi
muksia koskevaa lainsäädäntöä; 

- työympäristöä; 
- työsuojeluhallitusta ja muuta työsuojelu-

hallintoa sekä työsuojelualan muita toiminta
yksikköjä lukuun ottamatta Työterveyslaitos
ta; 

- työneuvostoa ja työsuojelulautakuntia; 
- työsuojelurahastoa; 
- työelämän tutkimusta; 
- metsäpalkkoja; 
- merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa; 

sekä 
- työosaston toimialaan kuuluvaa kansain

välistä yhteistyötä. 
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Vajaakuntoisten työllistämisen tehostami
seksi on tarpeen täydentää työllisyyslakia. Sa
malla on tarkoitus sosiaalihuollon työtoimin
nan kehittämiseksi muuttaa sosiaalihuoltolakia 
(710/82). Lisäksi selvitetään työklinikkojen 
tarkoituksenmukainen hallinnollinen asema. 
Hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle 
niin, että lainmuutokset voidaan saattaa voi
maan vuoden 1990 alusta lukien. 

Työriitoja koskevat asiat liittyvät kiinteästi 
työehtosopimusasioihin. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön hallinto-osasto käsittelee työriitojen 
siirtämistä, viran- ja toimenhaltijoiden neuvot
teluoikeutta ja työriitojen piirisovittelijoita 
koskevia asioita. Valtakunnansovittelijat huo
lehtivat työriitojen sovittelusta. Kun työsuhtee
seen ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat siirre
tään esityksen mukaan työvoimaministeriöön, 
on syytä siirtää myös sosiaali- ja terveysminis
teriön hallinto-osaston käsittelemät työriitoja 
koskevat asiat sekä valtakunnansovittelijain 
toimisto työvoimaministeriöön. Valtakunnan
sovittelijain toimiston itsenäisyys säilyisi. 

Kansainvälistä työjärjestöä koskevista asiois
ta vastaa valtioneuvostossa nykyisin pääosin 
sosiaali- ja terveysministeriö, jossa niitä käsit
telee hallinto-osasto. Sosiaali- ja terveysminis
teriö toimii näissä asioissa yhteistyössä muiden 
ministeriöiden kanssa. Kun sosiaali- ja terveys
ministeriössä nykyisin käsiteltävistä työasioista 
esityksen mukaan pääosa siirretään työvoima
ministeriön käsiteltäviksi, sinne on tarkoituk
senmukaista siirtää myös Kansainvälistä työ
järjestöä koskevat asiat. Kansainvälisessä työ
järjestössä käsiteltävillä asioilla on kuitenkin 
usein liittymäkohtia terveydenhuoltoon ja sosi
aalihuoltoon. Siksi työvoimaministeriön olisi 
oltava näiden asioiden valmistelussa yhteistyös
sä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sekä 
lisäksi tarvittaessa muidenkin ministeriöiden, 
lähinnä oikeusministeriön, opetusministeriön 
sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa. 
Oikeusministeriö käsittelee muun muassa asiat, 
jotka koskevat kansainvälisten sopimusten voi
maansaattamista Ahvenanmaan maakunnassa. 

Työelämän tutkimusta tehdään usealla hal
linnonalalla. Työelämän tutkimusta koskevia 
valtionhallinnon ratkaisuja mukaan lukien ra
hoitusratkaisut ei yhteensoviteta riittävästi. 
Järjestelmä on liian hajanainen. Työelämän 
tutkimus ei ole työelämän eri lohkoja ajatellen 
kyllin kattavaa. Eräiltä lohkoilta tehdään tut
kimusta selvästi liian vähän tai sitä ei tehdä 
lainkaan. Ei ole myöskään tietojärjestelmää, 

joka sisältäisi tiedot tehdyistä ja tarvittavista 
työelämää koskevista tutkimuksista. 

Sosiaali- ja terveysministeriön työosaston 
yhteydessä on työelämän suhteiden neuvottelu
kunta, joka on runsaasti tutkinut työelämää. 
Työelämän tutkimuksen yhteensovittamiseksi 
ja voimavarojen käytön tehostamiseksi on pe
rusteltua sosiaali- ja terveysministeriön työ
osaston tehtävien siirtyessä valtaosin työvoima
ministeriöön liittää myös neuvottelukunnan 
tehtävät samaan ministeriöön. Nykymuotoinen 
neuvottelukunta on tarkoitus lakkauttaa. Työ
voimaministeriön yhteyteen perustettaisiin työ
elämän tutkimusneuvosto, jonka toimialaan 
kuuluisi mahdollisimman laajasti työelämää 
koskeva tutkimus, myös työvoimapoliittinen 
tutkimus. 

Koska työterveyshuoltoa koskevien asioiden 
käsittely edellyttää terveydenhuollon perusteel
lista asiantuntemusta, hallitus on päätynyt sii
hen, että nämä asiat on syytä pysyttää edelleen 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. 
Kun työterveyshuollon järjestämisvelvollisuu
den toteuttamisen valvonta voimassa olevien 
säännösten mukaan kuuluu työsuojeluhallin
nolle, siirtyisivät työterveyshuollon järjestämis
velvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa 
koskevat asiat kuitenkin työministeriön hallin
nonalalle. Näin ollen Työterveyslaitos toimisi 
edelleen sosiaali- ja terveysministeriön alaise
na. Tarpeellisin hallinnollisin järjestelyin voi
daan varmistaa työsuojeluhallinnon ja työter
veyshallinnon yhteistyö. 

Työvoimaministeriön toimialan laajentuessa 
ehdotetaan ministeriön nimi muutettavaksi 
työministeriöksi. 

Työministeriön sisäistä hallintoa, johtamis
järjestelmää ja toimintatapoja on tarkoitus 
asetusteitse ja käytäntöjä kehittämällä uudis
taa. 

Hallituksen tarkoituksena on työasioiden 
hallinnon tehostamiseksi toteuttaa muitakin 
kuin nyt ehdotettavia toimenpiteitä. Hallitus 
selvittää työvoimaministeriön hoidettavana ny
kyisin olevan sijaintineuvonnan yhteyksiä 
kauppa- ja teollisuusministeriön tehtäviin niin, 
että tarpeelliset muutokset voidaan toteuttaa 
samanaikaisesti, kun työministeriö aloittaa toi
mintansa. Ammatillisista kurssikeskuksista on 
tarkoitus valtioneuvoston 24 päivänä maalis
kuuta 1988 antaman periaatepäätöksen mukai
sesti tehdä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuk
sia vuonna 1990. 
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2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

Perussäännökset eri ministeriöiden käsiteltä
vistä asioista on valtioneuvoston ministeriöiden 
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun 
lain 3 §:ssä. Pykälän 1 momentin 11 kohdan 
mukaan sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee 
asiat, jotka koskevat työoloja ja työsuojelua, 
sosiaali- ja yksityisvakuutusta, terveyden- ja 
sairaanhoitoa sekä apteekkilaitosta, sosiaali
huoltoa ja -avustuksia, raittiustyötä ja väkijuo
mia sekä muita sosiaalisia kysymyksiä, mikäli 
ne eivät kuulu jollekin muulle ministeriölle. 

Mainitun lain 3 §:n 1 momentin 12 kohdan 
mukaan työvoimaministeriö käsittelee asiat, 
jotka koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua 
ja ohjausta sekä työllisyyden edistämistä ja 
työttömyyden torjuntaa. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 24 §:n mu
kaan sosiaali- ja terveysministeriö käsittelee 
asiat, jotka koskevat muun muassa työoloja, 
työturvallisuutta ja muuta työsuojelua, työ- ja 
työehtosopimuksia, työsääntöjä, työriitojen 
sovittelua, ammatillista järjestäytymistä, neu
votteluoikeutta, työtuomioistuinta, metsäpalk
kausta sekä Kansainvälistä työjärjestöä. Sosi
aali- ja terveysministeriön alaisia ovat muun 
muassa työriitojen sovittelijat, työsuojeluhalli
tus ja työneuvosto. 

Valtioneuvoston ohjesäännön 24 a §:n mu
kaan työvoimaministeriö käsittelee asiat, jotka 
koskevat työvoimapolitiikan suunnittelua, am
matinvalinnanohjausta, työnvälitystä, kansain
välistä harjoittelijanvaihtoa, julkisten töiden 
järjestelyä työllisyyden edistämiseksi, työttö
myyttä, palkkaturvaa, siirtolaisuutta, siviilipal
veluksen järjestämistä ja työvoiman käytön 
säännöstelyä ja työvelvollisuutta. Työvoimami
nisteriön alaisia ovat työvoima-asiain piiri- ja 
paikallishallinto sekä työvoimaopisto. 

Sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun ase
tuksen (108/87) 5 §:n mukaan ministeriön työ
osasto käsittelee asiat, jotka koskevat: 

- työsuhdetta ja työsuojelua sekä yritysde
mokratiaa ja työehtosopimuksia koskevaa lain
säädäntöä; 

- työympäristöä; 
- työsuojeluhallitusta ja muuta työsuojelu-

hallintoa sekä työsuojelualan muita toiminta
yksikköjä; 

- osaston alaisten virastojen ja laitosten 
virkanimityksiä; 

- työneuvostoa ja työsuojelulautakuntia; 
- työsuojelurahastoa; 
- Työterveyslaitosta; 
- työelämän suhteiden neuvottelukuntaa; 

metsäpalkkalautakuntaa; 
merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa; 

sekä 
osaston toimialaan kuuluvaa kansainvä

listä yhteistyötä. 
Asetuksen 4 § :n mukaan ministeriön hal

linto-osasto käsittelee muun muassa asiat, jot
ka koskevat: 

- työriitojen siirtämistä, viran- ja toimen
haltijoiden neuvotteluoikeutta ja työriitojen 
piirisovittelijoita; sekä 

- Kansainvälisen työjärjestön toimintaa. 
Sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun ase

tuksen 1 §:n 2 momentin mukaan ministeriön 
yhteydessä on valtakunnansovittelijain toimis
to. 

Työvoimaministeriöstä annetun asetuksen 
(1121177) 1 §:n mukaan työvoimaministeriössä 
on yleinen osasto, suunnitteluosasto ja työvoi
maosasto. Vuoden 1988 tulo- ja menoarvion 
mukaisesti työvoimaosasto on työvoimaminis
teriöstä annettua asetusta muuttamalla (570/ 
88) jaettu 1 päivästä syyskuuta 1988 lukien 
työllisyysosastoksi ja työvoimapalveluosastok
si. Yleinen osasto käsittelee lähinnä taloudellis
hallinnollisia, kansainvälisiä ja palkkaturvaan 
liittyviä asioita. Suunnitteluosasto tekee työ
voimapoliittisia suunnitelmia, tutkimuksia, sel
vityksiä, ennusteita ja tilastoja sekä valmistelee 
työvoimaministeriön toiminta- ja taloussuunni
telman. Työllisyysosasto käsittelee työllisyyttä 
ja työttömyyttä sekä sijaintineuvontaa koske
via asioita. Työvoimapalveluosasto käsittelee 
lähinnä työnvälitystä, ammatinvalinnanohjaus
ta ja työvoiman ammatillista koulutusta koske
via asioita. 

2.2. Käytäntö 

Työasioita hoidetaan kahdeksalla hallinnon
alalla. Eri ministeriöiden toimialat ovat muo
dostuneet historiallisen kehityksen myötä. 
Useimpien ministeriöiden tehtävissä työasiat 
ovat vain pienehkö osa koko toimialasta. 

Keskeiset työasioita hoitavat hallinnonalat 
ovat sosiaali- ja terveysministeriö sekä työvoi
maministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tehtäväalue on kaiken kaikkiaan varsin laaja. 
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Pääpaino on sosiaalihuollon ja -vakuutuksen 
sekä terveydenhuollon asioissa. Näitä kaikkia 
alueita varten on ministeriössä omat osastonsa. 
Työosaston toimiala on ministeriön osastoista 
selkeästi erilainen, vaikkakin sillä on yhteyksiä 
erityisesti terveydenhuolto-osaston joihinkin 
asioihin kuten työterveyshuoltokysymyksiin ja 
kemikaalien valvontaan. Työosaston pääasial
linen tehtäväalue on työlainsäädännön valmis
telu, jossa myös työmarkkinajärjestöt ovat 
mukana. 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisena kes
kusvirastona työasioissa toimiva työsuojeluhal
litus harjoittaa koneiden ja muiden teknisten 
laitteiden sekä kemiallisten aineiden ja tuottei
den valvontaa, ohjaa työsuojeluhallinnon val
vontatyötä ja vastaa alan tilastoinnista, koulu
tuksesta ja tiedotuksesta. Piiri- ja paikallishal
linto tarkastaa työpaikkoja. Työsuojeluhallitus 
toimii työsuojeluasioissa myös muutoksenha
kuviranomaisena, jonka päätöksistä valitetaan 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinto-osas
tolla hoidetaan tavanomaisten taloudellis-hal
linnollisten tehtävien ohella myös muun muas
sa työasioihin liittyviä eräitä aineellisia asioita 
kuten Kansainvälisen työjärjestön toimintaan 
liittyviä tehtäviä. Työvoimaministeriö hoitaa 
myös omalta osaltaan kansainvälisiä asioita. 
Kansainvälisen työjärjestön kokouksissa ovat
kin edustettuina molemmat ministeriöt. 

Työvoimahallinnon toiminta-ajatus perustuu 
pitkälle niin sanotun aktiivisen työvoimapolitii
kan käsitteeseen. Tähän sisältyvät perinteisten 
työllistämistoimenpiteiden ohella työvoimava
rojen yleinen kehittäminen ja työvoiman oh
jaus sekä lisäksi ne julkisen vallan toimenpi
teet, joilla vaikutetaan työllisyyden elinkeinoit
taiseen, alueittaiseen ja ammatin mukaiseen 
jakaumaan. Työttömyyden aikaiseen toimeen
tuloturvaan liittyy työvoimapoliittisia kysy
myksiä. Työvoimahallinnon toiminta-ajatus 
koskettaa siten yhteiskuntapolitiikan eri lohko
ja kuten talouspolitiikkaa, aluepolitiikkaa, 
koulutuspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa. Työ
voimapolitiikka on suurelta osalta eri yhteis
kuntapolitiikan lohkot läpäisevää politiikkaa. 

Työvoimaministeriön tehtävänä on huolehtia 
työvoimapolitiikan suunnittelusta ja ohjauk
sesta, työllisyyden edistämisestä ja työttömyy
den torjunnasta. Työvoimaministeriön alaisena 
on työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinto. 
Työvoimapiirien toimistot johtavat ja ohjaavat 
työvoimatoimistoja. Nämä huolehtivat asia-

kaspalvelutyöstä, välittävät työtä ja tietoa sekä 
koulutuksesta että ammateista ja vastaavat 
työllistämistoimenpiteistä. Vuoden 1988 alusta 
voimaan tullut työllisyyslaki velvoittaa valtion 
ja kunnat työllistämään työttömiä. Työnanta
jille on laissa säädetty työpaikkojen ilmoitus
velvollisuus työvoimatoimistoihin. Lain voi
maan tuloon asti työvoiman käytön työpaikka
kohtaista suunnittelua ja työllisyyden hoitoa ei 
riittävästi voitu yhteensovittaa. Alueellisia, ra
kennemuutosten aiheuttamia työllisyyshäiriöitä 
ei saada vieläkään riittävässä määrin ennalta 
estetyksi. 

3. Asian valmistelu 

3.1. Aiempia valmisteluvaiheita 

Työvoimaministeriö perustettiin vuonna 
1970, kun kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö jaettiin liikenneministeriöksi ja työ
voimaministeriöksi. Työvoimaministeriön toi
mialan määrittely perustui työvoimahallintoko
mitean (komiteanmietintö 1969: B 55) teke
mään ehdotukseen. Komitea totesi kuitenkin, 
että työvoimaministeriön toimiala jäi suppeak
si, ja edellytti sen tarkistamisen selvittämistä. 
Komitean mukaan sen ehdottarua uudistus oli 
vasta ensimmäinen vaihe työvoimahallinnon 
kehittämisessä. 

Työvoimaministeriön toimialan tarkistamis
ta ovat esittäneet valtion keskushallintokomi
tea (komiteanmietintö 1978:22), valtion tilin
tarkastajat vuonna 1979 ja parlamentaarinen 
työllisyyslainsäädäntökomitea (komiteanmie
tintö 1980:43). 

Työasioiden hallintokomitea (komiteanmie
tintö 1986:28) selvitti toimeksiautonsa mukai
sesti työasioiden liittymistä eri ministeriöiden 
nykyisiin tehtäviin ja työasioiden hallinnossa 
olevia epäkohtia. Komitea esitti kolme vaihto
ehtoista mallia työasioiden hallinnon uudel
leenjärjestämiseksi. Näistä komitea piti ensisi
jaisena vaihtoehtoa 1. Komitean vaihtoehtoiset 
ehdotukset olivat: 

- Vaihtoehto 1: Ministeriöiden välisiä toi
mialatarkistuksia. Ehdotukset koskivat työlli
syyskoulutusta, vajaakuntoisten työklinikoita, 
suojatyötä ja invalidien elinkeinoneuvontaan 
liittyviä asioita sekä yrittäjyyden edistämistä ja 
sijainninohjausta. 
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- Vaihtoehto II: Sosiaali-, terveys- ja työ
ministeriö. Työvoimaministeriön tehtävät siir
rettäisiin valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja 
terveysministeriölle sekä kauppa- ja teollisuus
ministeriölle. 

- Vaihtoehto III: Työministeriö. Työvoi
maministeriöön siirrettäisiin lähinnä sosiaali
ja terveysministeriön työosaston tehtävät. 

Vajaakuntoisten työllistämistä on selvittänyt 
suojatyötoimikunta 1985 (komiteanmietintö 
1987:59), jonka ehdotuksiin asiasta edellä esi
tetyt kannanotot perustuvat. 

3.2. Työasioiden hallintotyöryhmä 

Ehdotuksen hallituksen esitykseksi työminis
teriötä koskevaksi lainsäädännöksi valmisteli 
valtiovarainministeriön elokuussa 1987 asetta
ma työasioiden hallintotyöryhmä (komi
teanmietintö 1988:5). Työryhmässä olivat 
edustettuina valtiovarainministeriö, työvoima
ministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. 
Hallituksen esitys on keskeiseltä sisällöltään 
työryhmän ehdotuksen mukainen. 

Työryhmä teetti asiantuntijoilla erityisselvi
tyksen työelämän tutkimuksen suuntautumises
ta, rahoituksen ja organisoinnin sekä niiden 
epäkohtien oleellisista piirteistä, tärkeimmistä 
lähiaikojen tutkimustarpeista ja vireillä olevis
ta kehittämishankkeista. 

Työryhmä kuuli muiden asianosais- ja asian
tuntijatahojen ohella erityisesti työmarkkina
järjestöjä (Suomen Ammattiliittojen Keskus
järjestö SAK r.y., Toimihenkilö- ja Virkamies
järjestöjen Keskusliitto TVK r.y., Suomen 
Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto 
STTK r.y., Akava r.y., Suomen Työnantajain 
Keskusliitto ja Liiketyönantajain Keskusliitto 
L TK). Kuulemista varten oli niille toimitettu 
alustava luonnos työryhmän kannanotoista. 

3.3. Lausunnot 

Työasioiden hallintotyöryhmän ehdottamia 
tehtäväsiirtoja sosiaali- ja terveysministeriöstä 
työvoimaministeriöön puolsivat työvoimami
nisteriö, sosiaali- ja terveysministeriö eräitä 
työasioita käsittelemään määrätyn ministerin 
antamassa lausunnossa, kauppa- ja teollisuus
ministeriö, sisäasiainministeriö, valtiovarain-

ministeriön palkkaosasto, valtiovarainministe
riön kansantalousosasto, Akava r.y., Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r .y., Toi
mihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto 
TVK r.y., merimiespalvelutoimisto ja Jyväsky
län yliopisto. Valtiovarainministeriön tulo- ja 
menoarvio-osaston mielestä työryhmän ehdot
tama malli työasioiden hallinnon tehostamisek
si on yksi mahdollinen. 

Mainituista lausunnonantajista työvoimami
nisteriö, sosiaali- ja terveysministeriö edellä 
tarkoitetussa lausunnossaan ja valtiovarainmi
nisteriön palkkaosasto katsoivat, että myös 
työterveyshuoltoa koskevat asiat olisi siirrettä
vä työministeriöön. Akava viitaten erityisesti 
Työterveyslaitokseen katsoi, että välittömästi 
tulee käynnistää perusteellinen selvittely työ
olojen tutkimuksen organisoimiseksi ja hallin
noimiseksi. SAK:n mielestä työsuojeluhallinto 
sopii sinänsä paremmin työministeriöön ja 
Työterveyslaitos sosiaali- ja terveysministe
riöön. Toisaalta SAK katsoi, että työsuojelu
hallitus ja Työterveyslaitos tulisi pitää samassa 
ministeriössä. Sisäasiainministeriö esitti, että 
sijaintineuvontaa koskevat asiat siirrettäisiin 
työvoimaministeriöstä kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön hallinnonalalle. Kauppa- ja teolli
suusministeriö esitti tätä tarkoittavan selvityk
sen tekemistä. 

Työsuojeluhallitus ottamatta kantaa tehtävä
siirtoihin muuten esitti, että työsuojeluhallinto 
ja Työterveyslaitos tulisi sijoittaa saman minis
teriön yhteyteen. Mikäli näin ei meneteltäisi, 
tulisi työsuojeluhallituksen mukaan huolehtia 
muilla tavoin siitä, että Työterveyslaitoksen 
palvelusten käytölle työsuojeluasioissa ei tule 
uusia hallinnollisia esteitä. 

Valtioneuvoston kanslialla, valtakunnanso
vittelijalla, Suomen Akatemialla ja tarkastus
lautakunnalla ei ollut huomauttamista hallituk
sen esityksen sisältöön lausuntojen kohdistues
sa ensisijaisesti muihin mietinnössä käsiteltyi
hin asioihin. Opetusministeriö puuttui lausun
nossaan asiaan vain oman toimialansa näkö
kulmasta, josta sillä ei ollut periaatteellista 
huomautettavaa ehdotuksiin. 

Työterveyslaitos esitti, että paitsi laitoksen 
itsensä myös työsuojeluhallinnon tulisi säilyä 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla. 
STTK piti mahdollisena, että sosiaali- ja ter
veysministeriöstä siirretään työvoimaministe
riön hallinnonalalle asiat, jotka koskevat työ
suhdesuojelua, työaikasuojelua ja henkilöstön 
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ja työnantajan välistä yhteistyötä sekä osallis
tumisjärjestelmiä. Sen sijaan työsuojeluun ja 
työterveyshuoltoon liittyvien asioiden siirtämis
tä STTK ei pitänyt järkevänä. Teknisten liitto 
TL r.y. jätti lausuntokierroksen yhteydessä 
oman kannanottonsa, jossa puolletaan työlli
syys- ja työelämän asioiden kokoamista yhteen 
ministeriöön. 

Sosiaali- ja terveysministeriö ei pitänyt sosi
aali- ja terveysministerin eikä ministeriön toi
mialaan kuuluvia asioita määrätyn ministerin 
antamassa lausunnossa ehdotettuja tehtäväsiir
toja riittävän perusteltuina. Edellisessä lausun
nossa katsottiin erityisesti, että terveyteen liit
tyvät asiat on hallinnon asiantuntemuksen, 
palvelukyvyn ja rationalisuuden vuoksi tarkoi
tuksenmukaisinta edelleen keskittää sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalalle. Työn tur
vallisuus ja terveellisyys sekä tätä kautta koko 
työsuojelu on lausunnon mukaan erittäin si
doksissa työntekijöiden terveyteen ja siten 
myös terveydenhuoltoon. Toisessa sosiaali- ja 
terveysministeriön lausunnossa katsottiin, että 
työryhmän ehdotus merkitsisi työelämässä ole
vien ja sen ulkopuolella olevien ihmisten jaka
mista eri ministeriöihin eikä tällaista kehitystä 
voi pitää tasa-arvoisen sosiaali- ja terveyden
huoltopolitiikan tavoitteiden kannalta tarkoi
tuksenmukaisena. 

Suomen Työnantajain Keskusliitto ja Liike
työnantajain Keskusliitto L TK esittivät yhtei
sessä lausunnossaan, että työvoimahallinnon 
ensisijaiseksi tavoitteeksi tulisi asettaa työvoi
mapalvelujen tuottaminen, että kehitystyö on 
mahdollista nykyisenkin toimivaltajaon valli
tessa ja että vasta tämän jälkeen olisi mahdol
lista selvittää työvoimahallinnon yhteyksiä ja 
niiden kehittämistä muiden hallinnonalojen 
suuntaan. Järjestöjen mukaan työsuhteeseen 
liittyvät kysymykset kuten työsopimus, työai
ka, vuosiloma, yhteistoiminta ja työsuojelu 
eivät voi olla työllisyyden hoidon välineitä. 
Järjestöt korostivat erityisesti sitä merkitystä, 
joka työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä on 
kiinteällä yhteistyöllä sosiaali- ja terveysminis
teriön eri osastojen välillä. 

Työsuojelurahasto ei lausunnossaan ottanut 
suoranaisesti kantaa työasioiden hallintotyö
ryhmän ehdotuksiin. Erorahasto, työttömyys
turvalautakunta ja työvoimaneuvosto ilmoitti
vat, etteivät ne pidä tarpeellisena oman lausun
tonsa antamista. 

2 380648Y 

4. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

4.1. Organisaatiomuutokset 

Esitys merkitsee, että sosiaali- ja terveysmi
nisteriön työosasto siirtyisi työministeriön 
työympäristöosastoksi. Työympäristöosaston 
toimialaan kuuluisivat pääosin samat asiat 
kuin nykyisen työosaston toimialaan. Ehdotet
tavat tehtäväsiirrot eivät haittaisi sosiaali- ja 
terveysministeriön muiden tehtävien asianmu
kaista hoitoa. 

Työvoimaministeriön nykyinen suunnittelu
osasto on tarkoitus muuttaa suunnittelusihtee
ristöksi. Osaston henkilöstöstä osa siirtyisi 
muille osastoille. Suunnittelusihteeristön henki
löstöä käytettäisiin ministeriön johdon esikun
tatehtävissä. Suunnittelusihteeristö hoitaisi työ
voimaneuvoston ja työelämän tutkimusneuvos
ton sihteeristön tehtävät sekä ministeriön tilas
totehtävät. 

Vajaakuntoisia koskevat asiat käsitellään 
työministeriön työvoimapalveluosastossa. 

Kansainvälistä työjärjestöä koskevat asiat 
hoidettaisiin työministeriön hallinto-osaston 
kansainvälisten asiain toimistossa. 

Valtakunnansovittelijain toimisto olisi työ
ministeriössä osastojen ulkopuolinen erillinen 
toimisto. 

Työvoimaministeriön nykyiselle yleiselle 
osastolle kuuluvia tehtäviä on tarkoitus järjes
tellä jonkin verran uudelleen. Samalla osaston 
nimi muutettaisiin hallinto-osastoksi. Sen pää
asiallinen tehtäväalue muodostuisi taloudellis
hallinnollisista asioista. 

Esityksen mukaan työsuojeluasiat ja -hallin
to siirtyisivät työministeriön hallinnonalalle. 
Tähän liittyen työministeriön hallinnonalalla 
käsiteltäisiin työterveyshuollon järjestämisvel
vollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa kos
kevat asiat. Muuten työterveyshuoltoa samoin 
kuin Työterveyslaitosta koskevat asiat jäisivät 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. 
Sosiaali- ja terveysministeriön olisi ennen tulo
ja menoarvioesityksen, keskipitkän aikavälin 
toiminta- ja taloussuunnitelman ja muiden työ
terveyshuoltoa koskevien työministeriölle mer
kittävien asioiden ratkaisemista varattava työ
ministeriölle tilaisuus esittää asiasta kannanot
tonsa. Työterveyslaitoksen johtokunnan ko
koonpanoa on tarkoitus muuttaa niin, että 
johtokunnassa olisi yhtäläinen edustus sosiaali
ja terveysministeriöstä sekä työministeriöstä. 
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Hallitus pitää tarpeellisena, että sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä työministeriö asettavat 
työterveyshuollon yhteistyöryhmän, jossa on 
mainittujen ministeriöiden sekä työterveys
laitoksen ja työsuojeluhallituksen edustus. 
Työryhmä osallistuisi työterveyshuoltoa koske
vien merkittävien asioiden valmisteluun. 

Työvoimapalvelujen kehittämistyötä on tar
koitus vahvistaa yhdistämällä työnvälitysasiain 
neuvottelukunta, ammatinvalinnanohjausneu
vosto ja ammattikurssiasiain neuvottelukunta. 
Työvoimapalveluneuvosto koottaisiin kolmi
kantaperiaatteella. Neuvostosta säädettäisiin 
asetuksella. 

Työministeriön yhteyteen perustettaisiin 
edellä mainittu työelämän tutkimusneuvosto. 
Samalla lakkautettaisiin työelämän suhteiden 
neuvottelukunta. Myös työelämän tutkimus
neuvosto olisi kokoonpanoltaan kolmikantai
nen. Tästäkin neuvostosta säädettäisiin asetuk
sella. 

Työministeriön yhteyteen on tarkoitus siirtää 
sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta 
työneuvosto, kemian työsuojeluneuvottelukun
ta, koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyk
sta valmisteleva neuvottelukunta, Suomen 
ILO-neuvottelukunta sekä metsäpalkkalauta
kunta. Merimiesasiain neuvottelukunta ja me
renkulun terveyslautakunta samoin kuin työ
suojeluneuvottelukunta sekä metsä- ja maata
louden työturvallisuusneuvottelukunta on tar
koitus yhdistää ja siirtää työministeriön hallin
nonalalle. Yritysdemokratianeuvottelukunta 
lakkaisi erillisenä toimielimenä. Sen tehtävät 
siirtyisivät tarpeellisin osin työelämän tutki
musneuvostolle. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon
alalle jäävät työterveyshuollon neuvottelukun
ta sekä kemiallisten aineiden terveysvaaran ar
viointineuvosto. 

4.2. Henkilöstövaikutukset 

Sosiaali- ja terveysministeriön työosastolla 
on yhteensä 18 virkasuhteista henkilöä. Näistä 
on esittelijöitä 11 ja toimistohenkilöstöön kuu
luvia seitsemän. Työelämän suhteiden neuvot
telukunnan sihteeristössä on seitsemän virka
suhteista henkilöä, joista viisi tutkimussihteeriä 
on palkattu momentilta 33.01.09. Kansainväli
sen työjärjestön tehtäviä ministeriön hallinto
osastolla hoitavat lähinnä yksi nuorempi halli
tussihteeri ja yksi kansainvälisten asiain sihtee-

ri. Valtakunnansovittelijain toimistossa on viisi 
virkaa. Näistä on toinen valtakunnansovitteli
jan virka täyttämättä ja toista sihteerin virkaa 
käytetään muissa tehtävissä. Työneuvoston 
tehtäviä hoitaa kolme virkamiestä. 

Siirtyvien tehtävien vuoksi ehdotetaan sosi
aali- ja terveysministeriöstä lakkautettavaksi 34 
virkaa ja tehtävää sekä työministeriöön perus
tettavaksi vastaavat virat ja tehtävät. Sosiaali
ja terveysministeriön työosastolta siirtyisi näin 
työministeriöön 17 virkaa, joista 10 on esitteli
jätason virkoja ja seitsemän toimistohenkilös
tön virkoja. Yksi ylitarkastajan virka ehdote
taan jätettäväksi sosiaali- ja terveysministeriön 
työterveyshuoltoa ja kemikaalivalvontaa kos
keviin tehtäviin. Työelämän suhteiden neuvot
telukunnan koko henkilöstö eli seitsemän vir
kaa siirtyisi työministeriöön samoin kuin valta
kunnansovittelijain toimiston neljä virkaa ja 
työneuvoston kolme virkaa. Valtakunnansovit
telijain toimiston toinen sihteerin virka jäisi 
sosiaali- ja terveysministeriöön. Lisäksi työmi
nisteriöön siirtyisivät edellä mainitut nuorem
man hallitussihteerin virka ja kansainvälisten 
asiain sihteerin virka sekä yksi apulaisvahti
mestarin virka. Sosiaali- ja terveysministeriöstä 
lakkautettavien virkojen haltijat samoin kuin 
työsopimussuhteessa olevat on tarkoitus siirtää 
työministeriöön perustettaviin vastaaviin vir
koihin ja tehtäviin. Siirrettävän henkilöstön 
oikeudet ja velvollisuudet säilyisivät entisel
lään. 

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisina nykyi
sin toimivissa työministeriön hallinnonalalle 
siirrettäväksi ehdotetuissa yksiköissä on yh
teensä 670 virkaa ja tehtävää. Työsuojeluhal
linnossa heitä on 637, työsuojelurahastossa 
neljä sekä merimiespalvelutoimistossa 29. Siir
rettävien organisaatioiden henkilöstön palve
lussuhde, oikeudet ja velvollisuudet eivät 
muuttuisi. 

Työministeriön toimialan laajentamisen 
vuoksi sekä eri hallinnonaloilla hoidettavien 
työasioiden yhteensovittamisen ja työministe
riön johtamisen tehostamiseksi on työministe
riöön tarkoitus perustaa 1 päivästä maaliskuu
ta 1989 alkaen yksi johtotason virka ja lisäksi 
ministeriön suunnittelutehtäviin tarvittava yksi 
virka. Virkajärjestelyt sisällytetään vuoden 
1989 tulo- ja menoarvioesitykseen. 

Kansainvälinen yhteistyö työelämää koske
vissa asioissa on laajenemassa ja merkityksel
tään kasvamassa. Sen vuoksi hallitus pitää 
tarpeellisena, että työministeriö selvittää, miten 
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vastedes voidaan osoittaa kansainvälisten asioi
den hoitoon riittävät henkilövoimavarat. 

Työsuojeluhallinnon henkilöstörakennetta 
on tarkoitus kehittää kohdentamalla voimava
roja uudelleen niin, että muun muassa lääketie
teellistä ja käyttäytymistieteellistä asiantunte
musta voidaan vahvistaa. 

4.3. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä valtiontaloudel
lisia vaikutuksia. 

Uusia toimitiloja ei välittömästi tarvita, jo
ten kustannuksia ei tältä osin synny. 

Pidemmällä aikavälillä työasioiden kokoa
misesta syntyy asioiden hoidon tehostumisen 
myötä hallinnollista säästöä. Sen suuruutta on 
tässä vaiheessa vaikea arvioida. 

S. Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Hallituksen esitys sisältää ehdotukset sellai
siksi lainmuutoksiksi, jotka ovat välttämättö
miä esityksessä tarkoitettujen toimenpiteiden 

toteuttamiseksi. Lisäksi ehdotetaan ensisiJai
sesti hallintoa koskeviin lakeihin muutokset, 
jotka aiheutuvat ehdotettavista tehtäväsiirrois
ta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon
alalta työministeriön hallinnonalalle, samoin 
kuin muutokset, jotka aiheutuvat työvoimami
nisteriön nimen muuttamisesta työministeriök
si. 

Esityksessä ei ole ehdotuksia ensisijaisesti 
aineellisia säännöksiä sisältävien lakien toimi
valtasäännösten erilliseksi muuttamiseksi. Täl
laisten säännösten samoin kuin vastaavien la
kia alemmanasteisien toimivaltasäännösten ja 
-määräysten muuttamisesta ehdotetaan otetta
vaksi lakiin valtioneuvoston ministeriöiden lu
kumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun 
lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta siirtymäsäännök
senä yleissäännös. Jotta työelämää koskeva 
lainsäädäntö olisi selkeää, hallitus pitää tar
peellisena, että ainakin tärkeimpiin säädöksiin 
tehdään työministeriön muodostamisesta joh
tuvat muutokset mahdollisimman pian. Muilta 
osin erillisiä toimivaltasäännöksiä ja -määräyk
siä muutettaisiin sitä mukaa kuin asianomaisia 
säädöksiä ja päätöksiä muuten muutetaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki valtioneuvoston ministeriöiden 
lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 

Lain 1 §:ä ehdotetaan muutettavaksi niin, 
että työvoimaministeriön nimi muuttuu työmi
nisteriöksi. Muutoksen jälkeen valtioneuvos
tossa on edelleen kaksitoista ministeriötä sekä 
näiden lisäksi ministeriöihin rinnastettava val
tioneuvoston kanslia. 

Lain 3 §:ssä säädetään kunkin ministeriön 
toimialasta. Työministeriön muodostamisen 
johdosta pykälän 1 momentin 11 ja 12 kohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi. Sosiaali- ja terveys
ministeriön toimialaa koskevasta 11 kohdasta 
poistettaisiin työministeriön toimialalle siirty
vät työoloja ja työsuojelua koskevat asiat. 
Tähän kohtaan lisättäisiin sosiaali- ja terveys
ministeriölle jäävät työterveyshuoltoa koskevat 
asiat. Työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, 

työsuojelua, työterveyshuollon järjestämisvel
vollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa, 
työelämän osallistumisjärjestelmiä, työehtoso
pimuksia sekä merimiesten palvelu- ja opinto
toimintaa koskevat asiat säädettäisiin kohdassa 
12 työministeriön käsiteltäviksi. Lisäksi kohtaa 
12 selvennettäisiin mainitsemaila siinä työvel
vollisuus-, siviilipalvelus- ja siirtolaisuusasiat, 
jotka nykyisinkin käsittelee työvoimaministe
riö. 

Työterveyshuollon osalta ehdotetut lainmuu
tokset merkitsevät, että sosiaali- ja terveysmi
nisteriö vastaa työterveyshuoltolain ja sen no
jalla annettavien säädösten valmistelusta ja 
esittelystä ja että työministeriö osallistuu tähän 
valmisteluun. Työterveyshuollon järjestämis
velvollisuuden toteuttamisen valvonnasta huo
lehtisivai voimassa olevien säännösten mukai
sesti edelleen työsuojeluviranomaiset. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen 2 mo
mentissa säädettäisiin yleisesti siitä, että työmi-
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nisteriölle siirtyvät sen toimialaan kuuluvat 
asiat, vaikka erityissäännöksin, joita kaikkia 
nyt ei ehdoteta muutettaviksi, onkin asian
omainen asia säädetty toisen ministeriön käsi
teltäväksi. 

1.2. Laki työriitojen sovittelusta 

Työministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 
siirrettäväksi sosiaali- ja terveysministeriön 
hallinnonalalta työriitojen sovittelua koskevat 
asiat. Valtakunnansovittelijain toimisto siirtyisi 
työministeriön yhteyteen. Valtakunnansovitte
lijain toimiston asema suhteessa ministeriöön 
ei muuttuisi. 

1.3. Laki työsuojeluhallinnosta 

Työsuojeluhallinto ehdotetaan siirrettäväksi 
sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudesta työ
ministeriön alaiseksi. Tässä vaiheessa ei tehtäisi 
muita muutoksia työsuojeluhallintoon. Työ
suojeluhallinnosta annetun lain 2 §:n 2 mo
mentti ehdotetaan ajanmukaistettavaksi muut
tamatta kuitenkaan viranomaisten välisiä toi
mivaltasuhteita. 

1.4. Laki työneuvostosta ja työsuojelun 
poikkeusluvista 

Työneuvosto toimii sosiaali- ja terveysminis
teriön työelämän asiantuntijaelimenä sille sää
detyissä asioissa. Työneuvosto siirtyisi työmi
nisteriön alaiseksi ja antaisi lausuntoja muun 
muassa työministeriölle. 

1.5. Laki merimiesten palvelu- ja opintotoi
minnasta 

Merimiesten palvelu- ja opintotoiminnan 
valvonta ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja 
terveysministeriöitä työministeriölle. Työminis
teriö määräisi merimiespalvelutoimiston edus
tajiston ja hallituksen. Lain 14 §:n 3 moment
tiin ehdotetaan tehtäväksi lakitekninen kor
jaus. 

1.6. Työsuojelurahastolaki 

Työsuojelurahaston toiminta liittyy läheisesti 
työsuojeluun ja työelämän tutkimukseen. Ra
haston toiminnan valvonta ehdotetaan siirret
täväksi sosiaali- ja terveysministeriöitä työmi
nisteriölle. 

1.7. Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallis
hallinnosta 

Nimi työvoimaministeriö ehdotetaan laissa 
muutettavaksi työministeriöksi. 

1.8. Laki työvoimaopistosta 

Nimi työvoimaministeriö ehdotetaan laissa 
muutettavaksi työministeriöksi. Työvoimaopis
ton toimiala laajenisi kattamaan työministe
riön hallinnonalan koko erikoiskoulutuksen. 
Tarkoituksena on ryhtyä kehittämään työvoi
maopistoa muun muassa niin, että se antaa 
koulutusta myös työsuojeluhallinnon henkilös
tölle. 

1.9. Laki ammatinvalinnanohjauksesta 

Ammatinvalinnanohjausneuvosto ehdote-
taan lakkautettavaksi ja sen tehtävät siirrettä
viksi perustettavalle työvoimapalveluneuvostol
le. Ammatinvalinnanohjausneuvostoa koskeva 
lain pykälä kumottaisiin. 

1.10. Laki työllisyyskoulutuksesta 

Ammattikurssiasiain neuvottelukunta ehdo
tetaan lakkautettavaksi ja sen tehtävät siirret
täviksi työvoimapalveluneuvostolle. Ammatti
kurssiasiain neuvottelukuntaa koskeva lain py
kälä kumottaisiin. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tarkoituksena on, että lakia alemmanastei
sia säännöksiä ja määräyksiä muutetaan tässä 
yhteydessä niiden periaatteiden mukaisesti, jot
ka on selostettu yleisperustelujen kohdassa 5. 
Asianomaisten asetusten ja valtioneuvoston 
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päätösten muuttamisesta työasioiden hallinto
työryhmä on valmistellut alustavat ehdotukset, 
joiden jatkovalmistelu on käynnissä. 

3. Voimaantulo 

Paraikaa on vireillä tai käynnistymässä mo
nia työasioiden hallintoa koskevia kehittämis
toimia. Jotta työministeriö voisi ohjata näitä 
toimia siltä osin kuin ne koskevat myös työmi
nisteriön hallinnonalalle nyt siirrettäväksi eh-

1. 

dotettavia asioita, hallitus pitää tarpeellisena, 
että tämän esityksen mukaiset lait saatetaan 
voimaan mahdollisimman pian. Lakien toi
meenpanon edellyttämien eri toimenpiteiden 
valmistelun ja käsittelyn vaatima aika huo
mioon ottaen sopiva voimaantuloajankohta on 
1 päivä kesäkuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentin 11 
kohta sekä 3 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 11 kohta 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa 
(1183), 3 §:n 1 momentin 11 kohta 18 päivänä toukokuuta 1973 annetussa laissa (393173) ja 12 
kohta edellä mainitussa 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

1 § 
Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri 

hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministeriö
tä, nimittäin: 

11) työministeriö; sekä 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

11) sosiaali- ja terveysministeriö asiat, jotka 
koskevat sosiaali- ja yksityisvakuutusta, ter
veyden- ja sairaanhoitoa, työterveyshuoltoa si
käli kuin nämä asiat eivät kuulu työministeriöl
le sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja 
-avustuksia, raittiustyötä ja väkijuomia sekä 
muita sosiaalisia kysymyksiä, mikäli ne eivät 
kuulu jollekin muulle ministeriölle; 

12) työministeriö asiat, jotka koskevat työ
voimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työl
lisyyden edistämistä ja työttömyyden torjun
taa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työ-

suojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvol
lisuuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelä
män osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuk
sia, työvelvollisuutta, siviilipalveluksen järjes
tämistä, siirtolaisuutta sekä merimiesten pal
velu- ja opintotoimintaa; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. 

Mitä 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa maini
tuissa, työministeriön toimialaan kuuluvissa 
asioissa on säädetty tai määrätty sosiaali- ja 
terveysministeriöstä tai työvoimaministeriöstä, 
koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti 
työministeriötä. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä ole
vat 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa mainitut 
asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan työ
ministeriön käsiteltäviksi. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön pane
miseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 
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2. 
Laki 

työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 
1962 annetun lain 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 4 § ja 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 1 momentin 6 kohta 6 päivänä marraskuuta 
1970 annetussa laissa (668170) sekä 4 § ja 8 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 
annetussa laissa (1198/87), näin kuuluviksi: 

2 § 

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulauta
kunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet mää
rää työministeriö. 

3 § 
Valtakunnansovittelijain on: 

6) tarvittaessa tehtävä työministeriölle esitys 
tilapäisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan 
asettamisesta; sekä 

4 § 
Valtakunnansovittelijoilla on työministeriös

sä toimisto. 
Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, 

määrää valtioneuvosto toisen valtakunnanso
vittelijan toimimaan toimiston esimiehenä. 
Muilta osin valtakunnansovittelijoiden tehtä
vien jaon vahvistaa työministeriö: 

8 § 
Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen 

3. 

tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden 
tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteis
kunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomat
tavasti vahingoittavan yleistä etua, työministe
riö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelu
lautakunnan esityksestä riittävän ajan varaami
seksi sovittelua varten kieltää aiottuun työnsei
saukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai 
sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden 
ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä 
lukien. Kun on kysymyksessä virkamiesten pal
velussuhteen ehtoja koskeva työriita, ministe
riö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelu
lautakunnan esityksestä erityisistä syistä kieltää 
työtaistelun lisäksi enintään 7 vuorokauden 
ajaksi. Kielto on annettava riitapuolille tiedok
si viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun 
työtaistelun alkamishetkeä tai, viimeksi maini
tussa tapauksessa, ennen kieltoajan päättymis
tä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 
1972 annetun lain (574/72) 2 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 §, 

näistä 2 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa 
laissa (40173), näin kuuluviksi: 

2 § 
Työsuojeluhallintoa johtaa, valvoo ja hoitaa 

työministeriön alaisena keskusvirastona työ
suojeluhallitus. 

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on sen li
säksi, mitä tässä laissa on säädetty ja sille 
muualla laissa tai asetuksessa taikka päätöksis
sä olevien säännösten ja määräysten mukaan 
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kuuluu, käsitellä ne työympäristöä, työsuoje
lua, työsuhdetta, työterveyshuollon järjestä
misvelvollisuuden toteuttamisen valvontaa ja 
metsäpalkkatarkkailua koskevat asiat, jotka 
ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet 
työsuojeluhallitukselle tai jotka myöhemmin 
säädetään lailla tai asetuksella työsuojeluhalli
tuksen käsiteltäviksi. Sen estämättä, mitä työ
suojeluhallituksen toimivallasta on säädetty, 
työministeriön käsiteltäviin kuuluvat kuitenkin 
sellaiset asiat, jotka on esiteltävä tasavallan 
presidentille tai valtioneuvostolle tai jotka asi
ain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen 
ministeriöissä annetun lain (79/22) 2 §:n 3 
momentin nojalla on siirretty valtioneuvostolta 
ministeriön ratkaistaviksi taikka jotka ennen 1 
päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet sosiaali
ja terveysministeriölle. 

4§ 
Työsuojelua koskevien periaatekysymysten 

käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edis
tämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä 
varten on työministeriön yhteydessä työsuoje
luneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoon
panossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmi
vuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huo
mioon työsuojelun eri alojen asiantuntemuk
sen, edustavimpien työmarkkinajärjestöjen, 
valtiovarainministeriön sekä edustavimpien eri 
alojen yrittäjien ja kunnallisen työmarkkinalai-

4. 

toksen edustuksen ohella myös muiden työsuo
jelun kehittämisen kannalta merkittävien jär
jestöjen ja yhteisöjen edustus. 

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä var
ten on työsuojelupiireissä työsuojelulautakun
ta, jonka kokoonpanon määrää asianomaisen 
piirin esityksestä työministeriö. Muuten on 
työsuojelupiirien työsuojelulautakunnista so
veltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvot
telukunnasta on säädetty. 

5 § 
Milloin 1 §:ssä tarkoitetuissa työsuojelua 

koskevissa laeissa on edellytetty suoritettavaksi 
erityisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tarkastuk
sia tapaturmien ehkäisemiseksi taikka työn ja 
työympäristön epäterveellisyyden toteamiseksi, 
työministeriö voi harkintansa mukaan määrä
ajaksi antaa mainittujen toimenpiteiden suorit
tamisen erityisten asiantuntijoiden taikka työ
suojelujärjestöjen tai -laitosten tehtäväksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpi
teistä johtuvien kustannusten korvaamiseksi on 
niiden, jotka ovat velvollisia näitä toimenpitei
tä työsuojeluviranomaisen määräyksestä teettä
mään, suoritettava toimenpiteen laadun ja laa
juuden mukaan määräytyviä maksuja, joiden 
perusteet työministeriö tarvittaessa vahvistaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 
päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 1 §, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 10 b §:n 1 
momentti, 

näistä 9 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa 
laissa (333/85) ja 10 b §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 
annetussa laissa (26179), näin kuuluviksi: 

1 § 
Työaikaa, vuosilomaa, lasten ja nuorten 

henkilöiden käyttämistä työhön ja muita työn
tekijäin suojelua koskevien, asetuksella mää
räitävien lakien soveltamisessa esiintyviä kysy
myksiä varten on työministeriön alaisena toi
miva työneuvosto. 

9 § 
Työneuvoston tehtävänä on: 

3) tuomioistuimen, työministeriön, työsuoje
luhallituksen sekä työnantajain tai työntekijäin 
keskusjärjestöjen samoin kuin valtiovarainmi
nisteriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja 
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kirkon sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa 
lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen lakien sovelta
mista koskevista kysymyksistä. 

10 b § 
Poikkeuslupajaoston puheenjohtajana on 

työsuojelulautakunnan puheenjohtaja ja mui
na jäseninä työsuojelulautakunnan yksi työn
antaja- ja yksi työntekijäjäsen, jotka työminis
teriö määrää tähän tehtävään lautakunnan toi-

5. 

mikaudeksi. Samaksi ajaksi työministeriö mää
rää kummallekin viimeksi mainitulle jäsenelle 
kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakun
nan työnantaja- ja työntekijäjäsenistä ja näi
den varajäsenistä. Jäsenen tai varajäsenen pai
kan tullessa avoimeksi kesken toimikauden 
täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. 

Laki 
merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 8 
päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (452/72) 1 §:n 2 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti sekä 
14 §:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

1 § 

Merimiesten palvelu- ja opintotoiminta on 
valtion valvonnan alaista. Valvonta kuuluu 
työministeriölle. 

12 § 
Merimiespalvelutoimiston edustajiston mää

rää työministeriö kolmeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 

Edustajistoon kuuluu viisitoista jäsentä. Jä
senillä on henkilökohtaiset varamiehet. Jäse
nistä ja vastaavasti varamiehistä tulee yhden 
edustaa työministeriötä, yhden valtiovarainmi
nisteriötä ja yhden kauppa- ja teollisuusminis
teriötä. Muista jäsenistä ja vastaavasti vara
miehistä tulee kuuden edustaa laivanvarustajia 
ja kuuden merenkulkijoita. Viimeksi mainituis
ta tulee kolmen edustaa miehistöä sekä yhden 
kansipäällystöä, yhden konepäällystöä ja yh
den radiosähköttäjiä. 

Työministeriön on ennen laivanvarustajia ja 
merenkulkijoita edustavien jäsenten ja heidän 
varamiestensä määräämistä hankittava asian
omaisen alan kunkin tunnustetun järjestön eh
dotus, jonka mukaan ministeriön on määrättä
vä jäsenet ja varamiehet. Ehdotuksessa, tullak
seen otetuksi huomioon, pitää olla kaksi kertaa 
niin monta jäsen- ja varamiesehdokasta kuin 

heitä on määrättävä. Jos järjestö ei tee ministe
riön määräämässä ajassa asianmukaista ehdo
tusta, on ministeriön kuitenkin suoritettava 
jäsenten ja varamiesten määrääminen. 

13 § 
Työministeriön on määrättävä yksi edusta

jiston jäsenistä edustajiston puheenjohtajaksi 
ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

14 § 
Merimiespalvelutoimiston hallituksen mää

rää työministeriö jäljempänä säädetyin poik
keuksin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Laivanvarustajia ja merenkulkijoita edusta
vien jäsenten ja heidän varamiestensä määrää
misessä noudatetaan, mitä 12 §:n 3 momentis
sa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. 

Tämän lain voimaantullessa toimivat meri
miespalvelutoimiston edustajisto ja hallitus jat
kavat toimintaansa niitä asetettaessa määrätyn 
ajan. 
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6. 
Laki 

työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetun työsuojelu
rahastolain (407 179) 3 § näin kuuluvaksi: 

3 § 

Rahaston valvonta 

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo työmi
nisteriö. 

Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä 
nimittää rahaston ylintä päätösvaltaa käyttä
vän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökoh
taiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin 

7. 

edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta 
sekä työministeriön hallinnonalalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. 

Tämän lain voimaan tullessa toimiva 3 §:n 2 
momentissa tarkoitettu toimielin jatkaa toi
mintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan. 

Laki 
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoima-asioiden piiri- ja paikallishallinnosta 2 
päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77 173) 1 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti näin 
kuuluviksi: 

1 § 
Työvoima-asiain pnn- ja paikallishallinnon 

tehtävänä on työministeriön alaisena huolehtia 
työvoima-asioiden alueellisesta hoitamisesta. 

3 § 
Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieli

minä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina 

2 38064SY 

toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialuei
siin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoi
matoimistojen toimialueiden rajat vahvistaa 
työministeriö. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 
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8. 
Laki 

työvoimaopistosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoimaopistosta 21 päivänä joulukuuta 1973 
annetun lain (929/73) 1 § näin kuuluvaksi: 

1 § 
Työministeriön hallinnonalan erikoiskoulu

tusta varten on työvoimaopisto. Opisto on 
työministeriön alainen. 

9. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

Laki 
ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan ammatinvalinnanohjauk

sesta 22 päivänä tammikuuta 1960 annetun lain 
(43/60) 3 §. 

10. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1989. 

Laki 
työllisyyskoulutuksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan työllisyyskoulutuksesta 16 

päivänä tammikuuta 1976 annetun lain (31/76) 
4 § .. 

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1988 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

päivänä 

päivänä 

Pääministeri Harri Holkeri 



1988 vp. - HE n:o 100 19 

Liite 

1. 
Laki 

valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 1 ja 3 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja 
yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta I922 annetun lain (78/22) 1 § :n I momentin I1 
kohta sekä 3 §:n I momentin II ja I2 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, I § :n I momentin II kohta 7 päivänä tammikuuta I983 annetussa laissa 
(1183), 3 §:n I momentin 11 kohta I8 päivänä toukokuuta I973 annetussa laissa (393173) ja I2 
kohta edellä mainitussa 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

§ 
Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri 

hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministeriö
tä, nimittäin: 

II) työvoimaministeriö; sekä II) työministeriö; sekä 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

II) sosiaali- ja terveysministeriö asiat, jotka 
koskevat työoloja ja -suojelua, sosiaali- ja 
yksityisvakuutusta, terveyden- ja sairaanhoitoa 
sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja -avus
tuksia, raittiustyötä ja väkijuomia sekä muita 
sosiaalisia kysymyksiä, mikäli ne eivät kuulu 
jollekin muulle ministeriölle; 

I2) työvoimaministeriö asiat, jotka koskevat 
työvoimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta 
sekä työllisyyden edistämistä ja työttömyyden 
torjuntaa; 

11) sosiaali- ja terveysministeriö asiat, jotka 
koskevat sosiaali- ja yksityisvakuutusta, ter
veyden- ja sairaanhoitoa, työterveyshuoltoa si
käli kuin nämä asiat eivät kuulu työministeriöl
le sekä apteekkilaitosta, sosiaalihuoltoa ja 
-avustuksia, raittiustyötä ja väkijuomia sekä 
muita sosiaalisia kysymyksiä, mikäli ne eivät 
kuulu jollekin muulle ministeriölle; 

I2) työministeriö asiat, jotka koskevat työ
voimapolitiikan suunnittelua ja ohjausta, työl
lisyyden edistämistä ja työttömyyden torjun
taa, työympäristöä, työsuhdetta, työoloja, työ
suojelua, työterveyshuollon järjestämisvelvolli
suuden toteuttamista ja sen valvontaa, työelä
män osallistumisjärjestelmiä, työehtosopimuk
sia, työvelvollisuutta, siviilipalveluksen järjes
tämistä, siirtolaisuutta sekä merimiesten pal
velu- ja opintotoimintaa; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

Mitä 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa maini
tuissa, työministeriön toimialaan kuuluvissa 
asioissa on säädetty tai määrätty sosiaali- ja 
terveysministeriöstä tai työvoimaministeriöstä, 
koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti 
työministeriötä. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä ole
vat 3 §:n 1 momentin 12 kohdassa mainitut 
asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan työ
ministeriön käsiteltäviksi. 

Toimenpiteisiin tämän lain täytäntöön pane
miseksi voidaan ryhtyä ennen sen voimaantu
loa. 

Laki 
työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 
1962 annetun lain 2 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 4 § ja 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 1 momentin 6 kohta 6 päivänä marraskuuta 
1970 annetussa laissa (668170) sekä 4 §ja 8 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1987 annetussa 
laissa (1198/87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulauta
kunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet mää
rää sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulauta
kunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet mää
rää työministeriö. 

3 § 
Valtakunnansovittelijain on: 

6) tarvittaessa tehtävä sosiaali- ja terveysmi
nisteriölle esitys tilapäisen sovittelijan tai sovit
telulautakunnan asettamisesta; sekä 

4 § 
Valtakunnansovittelijoilla on sosiaali- ja ter

veysministeriössä toimisto. 
Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, 

määrää valtioneuvosto toisen valtakunnanso
vittelijan toimimaan toimiston esimiehenä. 
Muilta osin valtakunnansovittelijoiden tehtä
vien jaon vahvistaa sosiaali- ja terveysministe
riö. 

6) tarvittaessa tehtävä työministeriölle esitys 
tilapäisen sovittelijan tai sovittelulautakunnan 
asettamisesta; sekä 

4 § 
V altakunnansovittelijoilla on työministeriös

sä toimisto. 
Milloin valtakunnansovittelijoita on kaksi, 

määrää valtioneuvosto toisen valtakunnanso
vittelijan toimimaan toimiston esimiehenä. 
Muilta osin valtakunnansovittelijoiden tehtä
vien jaon vahvistaa työministeriö. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen 

tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden 
tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteis
kunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomat
tavasti vahingoittavan yleistä etua, sosiaali- ja 
terveysministeriö voi asianomaisen sovittelijan 
tai sovittelulautakunnan esityksestä riittävän 
ajan varaamiseksi sovittelua varten kieltää ai
ottuun työnseisaukseen tai sen laajentamiseen 
ryhtymisen tai sen toimeenpanon enintään 14 
vuorokauden ajaksi työtaistelun ilmoitetusta 
alkamishetkestä lukien. Kun on kysymyksessä 
virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskeva 
työriita, ministeriö voi asianomaisen sovitteli
jan tai sovittelulautakunnan esityksestä erityi
sistä syistä kieltää työtaistelun lisäksi enintään 
7 vuorokauden ajaksi. Kielto on annettava 
riitapuolille tiedoksi viimeistään kolme vuoro
kautta ennen aiotun työtaistelun alkamishetkeä 
tai, viimeksi mainitussa tapauksessa, ennen 
kieltoajan päättymistä. 

3. 

Ehdotus 

8 § 
Jos työriidan johdosta aiotun työnseisauksen 

tai sen laajentamisen katsotaan sen laajuuden 
tai työalan laadun vuoksi kohdistuvan yhteis
kunnan elintärkeisiin toimintoihin tai huomat
tavasti vahingoittavan yleistä etua, työministe
riö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelu
lautakunnan esityksestä riittävän ajan varaami
seksi sovittelua varten kieltää aiottuun työnsei
saukseen tai sen laajentamiseen ryhtymisen tai 
sen toimeenpanon enintään 14 vuorokauden 
ajaksi työtaistelun ilmoitetusta alkamishetkestä 
lukien. Kun on kysymyksessä virkamiesten pal
velussuhteen ehtoja koskeva työriita, ministe
riö voi asianomaisen sovittelijan tai sovittelu
lautakunnan esityksestä erityisistä syistä kieltää 
työtaistelun lisäksi enintään 7 vuorokauden 
ajaksi. Kielto on annettava riitapuolille tiedok
si viimeistään kolme vuorokautta ennen aiotun 
työtaistelun alkamishetkeä tai, viimeksi maini
tussa tapauksessa, ennen kieltoajan päättymis
tä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsuojeluhallinnosta 24 päivänä heinäkuuta 
1972 annetun lain (574/72) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 4 § sekä 5 §, 

näistä 2 §:n 1 ja 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä tammikuuta 1973 annetussa 
laissa (40173), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Työsuojeluhallintoa johtaa, valvoo ja hoitaa 

sosiaali- ja terveysministeriön alaisena keskus
virastona työsuojeluhallitus. 

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on sen li
säksi, mitä tässä laissa on säädetty ja sille 
muualla laissa tai asetuksessa taikka muissa 
määräyksissä olevien säännösten tai määräys
ten mukaan kuuluu, käsitellä ne työsuojelua, 
työsuhdetta, tuotantokomiteoita, metsäpalkka
tarkkailua ja merimiespalvelutoimintaa koske
vat asiat, jotka ennen 1 päivää lokakuuta 1973 

Ehdotus 

2 § 
Työsuojeluhallintoa johtaa, valvoo ja hoitaa 

työministeriön alaisena keskusvirastona työ
suojeluhallitus. 

Työsuojeluhallituksen tehtävänä on sen li
säksi, mitä tässä laissa on säädetty ja sille 
muualla laissa tai asetuksessa taikka päätöksis
sä olevien säännösten ja määräysten mukaan 
kuuluu, käsitellä ne työympäristöä, työsuoje
lua, työsuhdetta, työterveyshuollon järjestä
misvelvol/isuuden toteuttamisen valvontaa ja 
metsäpalkkatarkkailua koskevat asiat, jotka 
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Voimassa oleva laki 

annettujen säännösten mukaan kuuluvat so
siaali- ja terveysministeriölle, ei kuitenkaan 
sellaisia asioita, jotka asiain ratkaisemisesta 
valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä annetun 
lain (79/22) 2 §:n 3 momentin nojalla on 
siirretty valtioneuvostotta sosiaali- ja terveys
ministeriön ratkaistaviksi tai jotka asetuksella 
määrätään sosiaali- ja terveysministeriön käsi
teltäväksi. 

4 § 
Työsuojelua koskevien periaatekysymysten 

käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edis
tämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä 
varten on sosiaali- ja terveysministeriön yhtey
dessä työsuojeluneuvottelukunta. Neuvottelu
kunnan kokoonpanossa, jonka valtioneuvosto 
määrää kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, on 
otettava huomioon työsuojelun eri alojen 
asiantuntemuksen, edustavimpien työmarkki
najärjestöjen, valtiovarainministeriön sekä 
edustavimpien eri alojen yrittäjien ja kunnalli
sen sopimusvaltuuskunnan edustuksen ohella 
myös muiden työsuojelun kehittämisen kannal
ta merkittävien järjestöjen ja yhteisöjen edus
tus. 

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä var
ten on työsuojelupiireissä työsuojelulautakun
ta, jonka kokoonpanon määrää asianomaisen 
piirin esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö. 
Muuten on työsuojelupiirien työsuojelulauta
kunnista soveltuvin osin voimassa, mitä työ
suojeluneuvottelukunnasta on säädetty. 

5 § 
Milloin 1 §:ssä tarkoitetuissa työsuojelua 

koskevissa laeissa on edellytetty suoritettavaksi 
erityisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tarkastuk
sia tapaturmien ehkäisemiseksi taikka työn ja 
työympäristön epäterveellisyyden toteamiseksi, 
sosiaali- ja terveysministeriö voi harkintansa 
mukaan määräajaksi antaa mainittujen toi
menpiteiden suorittamisen erityisten asiantunti
joiden tai työsuojelujärjestöjen tahi -laitosten 
tehtäväksi. 

Ehdotus 

ennen 1 päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet 
työsuojeluhallitukselle tai jotka myöhemmin 
säädetään lailla tai asetuksella työsuojeluhalli
tuksen käsiteltäviksi. Sen estämättä, mitä työ
suojeluhallituksen toimivallasta on säädetty, 
työministeriön käsiteltäviin kuuluvat kuitenkin 
sellaiset asiat, jotka on esitettävä tasavallan 
presidentille tai valtioneuvostolle tai jotka asi
ain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen 
ministeriöissä annetun lain (79122) 2 §:n 3 
momentin nojalla on siirretty valtioneuvosto/ta 
ministeriön ratkaistaviksi taikka jotka ennen 1 
päivää kesäkuuta 1989 ovat kuuluneet sosiaali
ja terveysministeriölle. 

4 § 
Työsuojelua koskevien periaatekysymysten 

käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämistä ja edis
tämistä sekä alan yhteistoiminnan kehittämistä 
varten on työministeriön yhteydessä työsuoje
luneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoon
panossa, jonka valtioneuvosto määrää kolmi
vuotiskaudeksi kerrallaan, on otettava huo
mioon työsuojelun eri alojen asiantuntemuk
sen, edustavimpien työmarkkinajärjestöjen, 
valtiovarainministeriön sekä edustavimpien eri 
alojen yrittäjien ja kunnallisen työmarkkinalai
toksen edustuksen ohella myös muiden työsuo
jelun kehittämisen kannalta merkittävien jär
jestöjen ja yhteisöjen edustus. 

Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä var
ten on työsuojelupiireissä työsuojelulautakun
ta, jonka kokoonpanon määrää asianomaisen 
piirin esityksestä työministeriö. Muuten on 
työsuojelupiirien työsuojelulautakunnista so
veltuvin osin voimassa, mitä työsuojeluneuvot
telukunnasta on säädetty. 

5 § 
Milloin 1 §:ssä tarkoitetuissa työsuojelua 

koskevissa laeissa on edellytetty suoritettavaksi 
erityisiä selvityksiä, tutkimuksia tai tarkastuk
sia tapaturmien ehkäisemiseksi taikka työn ja 
työympäristön epäterveellisyyden toteamiseksi, 
työministeriö voi harkintansa mukaan määrä
ajaksi antaa mainittujen toimenpiteiden suorit
tamisen erityisten asiantuntijoiden taikka työ
suojelujärjestöjen tai -laitosten tehtäväksi. 
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Voimassa oleva laki 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpi
teistä johtuvien kustannusten korvaamiseksi on 
niiden, jotka ovat velvollisia näitä toimenpitei
tä työsuojeluviranomaisen määräyksestä teettä
mään, suoritettava toimenpiteen laadun ja laa
juuden mukaan määräytyviä maksuja, joiden 
perusteet sosiaali- ja terveysministeriö tarvitta
essa vahvistaa. 

4. 

Ehdotus 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpi
teistä johtuvien kustannusten korvaamiseksi on 
niiden, jotka ovat velvollisia näitä toimenpitei
tä työsuojeluviranomaisen määräyksestä teettä
mään, suoritettava toimenpiteen laadun ja laa
juuden mukaan määräytyviä maksuja, joiden 
perusteet työministeritJ tarvittaessa vahvistaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 
päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 1 §, 9 §:n 1 momentin 3 kohta ja 10 b §:n 1 
momentti, 

näistä 9 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa 
laissa (333/85)ja 10 b §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 
annetussa laissa (26179), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työaikaa, vuosilomaa, lasten ja nuorten 

henkilöiden käyttämistä työhön ja muita työn
tekijäin suojelua koskevien, asetuksella mää
räitävien lakien soveltamisessa esiintyviä kysy
myksiä käsittelemään perustetaan sosiaalimi
nisteriön alaisena toimiva työneuvosto. 

Ehdotus 

1 § 
Työaikaa, vuosilomaa, lasten ja nuorten 

henkilöiden käyttämistä työhön ja muita työn
tekijäin suojelua koskevien, asetuksella mää
rättävien lakien soveltamisessa esiintyviä kysy
myksiä varten on työministeriön alaisena toi
miva työneuvosto. 

9 § 
Työneuvoston tehtävänä on: 

3) tuomioistuimen, sosiaali- ja terveysminis
teriön, työvoimaministeriön, työsuojeluhalli
tuksen sekä työnantajain tai työntekijäin kes
kusjärjestöjen samoin kuin valtiovarainminis
teriön, kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ja 
kirkon sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa 
lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen lakien sovelta
mista koskevista kysymyksistä. 

10 b § 
Poikkeuslupajaoston puheenjohtajana on 

työsuojelulautakunnan puheenjohtaja ja mui
na jäseninä työsuojelulautakunnan yksi työn
antaja- ja yksi työntekijäjäsen, jotka sosiaali-

3) tuomioistuimen, työministeriön, työsuoje
luhallituksen sekä työnantajain tai työntekijäin 
keskusjärjestöjen samoin kuin valtiovarainmi
nisteriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja 
kirkon sopimusvaltuuskunnan pyynnöstä antaa 
lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen lakien sovelta
mista koskevjsta kysymyksistä. 

10 b § 
Poikkeuslupajaoston puheenjohtajana on 

työsuojelulautakunnan puheenjohtaja ja mui
na jäseninä työsuojelulautakunnan yksi työn
antaja- ja yksi työntekijäjäsen, jotka työminis-
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Voimassa oleva laki 

ja terveysministeriö määrää tähän tehtävään 
lautakunnan toimikaudeksi. Samaksi ajaksi so
siaali- ja terveysministeriö määrää kummalle
kin viimeksi mainitulle jäsenelle kaksi henkilö
kohtaista varajäsentä lautakunnan työnantaja
ja työntekijäjäsenistä ja näiden varajäsenistä. 
Jäsenen tai varajäsenen paikan tullessa avoi
meksi kesken toimikauden täytetään paikka 
jäljellä olevaksi ajaksi. 

5. 

Ehdotus 

teriö määrää tähän tehtävään lautakunnan toi
mikaudeksi. Samaksi ajaksi työministeriö mää
rää kummallekin viimeksi mainitulle jäsenelle 
kaksi henkilökohtaista varajäsentä lautakun
nan työnantaja- ja työntekijäjäsenistä ja näi
den varajäsenistä. Jäsenen tai varajäsenen pai
kan tullessa avoimeksi kesken toimikauden 
täytetään paikka jäljellä olevaksi ajaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merimiesten palvelu- ja opintotoiminnasta 8 
päivänä kesäkuuta 1972 annetun lain (452/72) 1 §:n 2 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti sekä 14 
§:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

Merimiesten palvelu- ja opintotoiminta on 
valtion valvonnan alaista. Valvonta kuuluu 
sosiaali- ja terveysministeriölle. 

12 § 
Merimiespalvelutoimiston edustajiston mää

rää sosiaali- ja terveysministeriö kolmeksi ka
lenterivuodeksi kerrallaan. 

Edustajistoon kuuluu viisitoista jäsentä. Jä
senillä on henkilökohtaiset varamiehet. Jäse
nistä ja vastaavasti varamiehistä tulee yhden 
edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä, yhden 
valtiovarainministeriötä ja yhden kauppa- ja 
teollisuusministeriötä. Muista jäsenistä ja vas
taavasti varamiehistä tulee kuuden edustaa lai
vanvarustajia ja kuuden merenkulkijoita. Vii
meksi mainituista tulee kolmen edustaa miehis
töä sekä yhden kansipäällystöä, yhden kone
päällystöä ja yhden radiosähköttäjiä. 

Ehdotus 

§ 

Merimiesten palvelu- ja opintotoiminta on 
valtion valvonnan alaista. Valvonta kuuluu 
työministeriölle. 

12 § 
Merimiespalvelutoimiston edustajiston mää

rää työministeriö kolmeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan. 

Edustajistoon kuuluu viisitoista jäsentä. Jä
senillä on henkilökohtaiset varamiehet. Jäse
nistä ja vastaavasti varamiehistä tulee yhden 
edustaa työministeriötä, yhden valtiovarainmi
nisteriötä ja yhden kauppa- ja teollisuusminis
teriötä. Muista jäsenistä ja vastaavasti vara
miehistä tulee kuuden edustaa laivanvarustajia 
ja kuuden merenkulkijoita. Viimeksi mainituis
ta tulee kolmen edustaa miehistöä sekä yhden 
kansipäällystöä, yhden konepäällystöä ja yh
den radiosähköttäjiä. 
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Voimassa oleva laki 

Sosiaali- ja terveysministeriön on ennen lai
vanvarustajia ja merenkulkijoita edustavien jä
senten ja heidän varamiestensä määräämistä 
hankittava asianomaisen alan kunkin tunnuste
tun järjestön ehdotus, jonka mukaan ministe
riön on määrättävä jäsenet ja varamiehet. Eh
dotuksessa, tullakseen otetuksi huomioon, pi
tää olla kaksi kertaa niin monta jäsen- ja 
varamiesehdokasta, kuin heitä on määrättävä. 
Jos järjestö ei tee ministeriön määräämässä 
ajassa asianmukaista ehdotusta, on ministeriön 
kuitenkin suoritettava jäsenten ja varamiesten 
määrääminen. 

13 § 
Sosiaali- ja terveysministeriön on määrättävä 

yksi edustajiston jäsenistä edustajiston puheen
johtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

14 § 
Merimiespalvelutoimiston hallituksen maa

rää sosiaali- ja terveysministeriö jäljempänä 
säädetyin poikkeuksin kolmeksi kalenterivuo
deksi kerrallaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriön on ennen lai
vanvarustajia ja merenkulkijoita edustavien jä
senten ja heidän varamiestensä määräämistä 
hankittava asianomaisen alan kunkin tunnuste
tun järjestön ehdotus, jonka mukaan ministe
riön on määrättävä jäsenet ja varamiehet. Eh
dotuksessa, tullakseen otetuksi huomioon, pi
tää olla kaksi kertaa niin monta jäsen- ja 
varamiesehdokasta, kuin heitä on määrättävä. 
Jos järjestö ei tee ministeriön määräämässä 
ajassa asianmukaista ehdotusta, on ministeriön 
kuitenkin suoritettava jäsenten ja varamiesten 
määräämin en. 

4 380648Y 

Ehdotus 

Työministeriön on ennen laivanvarustajia ja 
merenkulkijoita edustavien jäsenten ja heidän 
varamiestensä määräämistä hankittava asian
omaisen alan kunkin tunnustetun järjestön eh
dotus, jonka mukaan ministeriön on määrättä
vä jäsenet ja varamiehet. Ehdotuksessa, tullak
seen otetuksi huomioon, pitää olla kaksi kertaa 
niin monta jäsen- ja varamiesehdokasta kuin 
heitä on määrättävä. Jos järjestö ei tee ministe
riön määräämässä ajassa asianmukaista ehdo
tusta, on ministeriön kuitenkin suoritettava 
jäsenten ja varamiesten määrääminen. 

13 § 
Työministeriön on määrättävä yksi edusta

jiston jäsenistä edustajiston puheenjohtajaksi 
ja yksi varapuheenjohtajaksi. 

14 § 
Merimiespalvelutoimiston hallituksen mää

rää työministeriö jäljempänä säädetyin poik
keuksin kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. 

Laivanvarustajia ja merenkulkijoita edusta
vien jäsenten ja heidän varamiestensä määrää
misessä noudatetaan, mitä 12 §:n 3 momentis
sa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa toimivat meri
miespalvelutoimiston edustajisto ja hallitus jat
kavat toimintaansa niitä asetettaessa määrätyn 
ajan. 
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6. 
Laki 

työsuojelurahastolain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetun työsuojelu
rahastolain (407 179) 3 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Rahaston valvonta 

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo sosi
aali- ja terveysministeriö. 

Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä 
nimittää rahaston ylintä päätäntävaltaa käyttä
vän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökoh
taiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin 
edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon
alalta. 

7. 

Työsuojelurahaston toimintaa valvoo työmi
nisteriö. 

Ministeriö vahvistaa rahaston säännöt sekä 
nimittää rahaston ylintä päätösvaltaa käyttä
vän toimielimen jäsenet ja näiden henkilökoh
taiset varajäsenet työnantajain ja työntekijäin 
edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta 
sekä työministeriön hallinnonalalta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1989. 

Tämän lain voimaantullessa toimiva 3 §:n 2 
momentissa tarkoitettu toimielin jatkaa toi
mintaansa sitä asetettaessa määrätyn ajan. 

Laki 
työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoima-asioiden piiri- ja paikallishallinnosta 2 
päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (77 173) 1 § :n 1 momentti ja 3 § :n 1 momentti näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon 

tehtävänä on työvoimaministeriön alaisena 
huolehtia työvoima-asioiden alueellisesta hoita
misesta. 

3 § 
Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieli

minä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina 
toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialuei-

Ehdotus 

1 § 
Työvoima-asiain pun- ja paikallishallinnon 

tehtävänä on työministeriön alaisena huolehtia 
työvoima-asioiden alueellisesta hoitamisesta. 

3 § 
Työvoima-asiain paikallishallinnon toimieli

minä ovat työvoimapiirien toimistojen alaisina 
toimivat työvoimatoimistot, joiden toimialuei-
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Voimassa oleva laki 

siin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoi
matoimistojen toimialueiden rajat vahvistaa 
työvoimaministeriö. 

8. 

Ehdotus 

siin kuuluu yksi tai useampia kuntia. Työvoi
matoimistojen toimialueiden rajat vahvistaa 
työministeriö. 

Tämli laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
työvoimaopistosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työvoimaopistosta 21 päivänä joulukuuta 1973 
annetun lain (929/73) 1 § näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työvoimaministeriön hallinnonalan palve

luksessa olevan henkilökunnan erikoiskoulu
tusta varten perustetaan työvoimaopisto. Opis
to on työvoimaministeriön alainen. 

9. 

Ehdotus 

1 § 
Työministeriön hallinnonalan erikoiskoulu

tusta varten on työvoimaopisto. Opisto on 
työministeriön alainen. 

Tlimä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 3 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: . 
Voimassa oleva laki 

3 § 
Työvoima-asioita hoitavan ministeriön apu

na ammatinvalinnanohjausta koskevissa asiois
sa toimii valtioneuvoston asettama ammatinva
linnanohjausneuvosto, jonka puheenjohtajana 
on kouluhallituksen pääjohtaja. Jlisenten ja 
varajäsenten tulee edustaa toiselta puolen ope
tustointa, toiselta puolen työvoimaviranomai
sia ja työmarkkinaosapuolia sekä sosiaalihal
lintoa. Jäsenten enemmistön tulee olla kouluvi
ranomaisia. 

Ehdotus 

3 § 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

-Ministeriön tulee ennen asian ratkaisua pyy
tää lausunto ammatinvalinnanohjausneuvos
to/ta ammatinvalinnanohjauksen toimeenpano
ja kehittämissuunnitelmia ja niihin liittyviä 
yleisohjeita sekä koulunuorison ammatinvalin
nanohjausta ja -ohjausaineistoa sekä ammatin
valinnanohjaajien koulutusta ja 8 §:ssä tarkoi
tettuja toimilupakysymyksiä koskevista asiois
ta. 

10. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

Laki 
työllisyyskoulutuksesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4. § 4 § 
Tämän lain mukaista ammattikurssitoimin- (kumotaan) 

taa koskevissa asioissa yhteistyöelimenä toimii 
valtioneuvoston asettama ammattikurssiasiain 
neuvottelukunta. Sen tehtävänä on tehdä esi-
tyksiä ja antaa lausuntoja työllisyyskoulutuk-
sen yleisestä järjestelystä sekä ammattikurssi-
toiminnan kehittämisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

päivänä j 


