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Hallitnksen esitys Eduskunnalle laiksi ammatinvalinnan
ohjauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan otettavaksi ammatin
valinnanohjauksesta annettuun lakiin säännös, 
jolla valtioneuvosto valtuutetaan määräämään 
ammatinvalinnanohjauksen tukitoimenpiteistä 

asiakkaalle aiheutuneiden kustannusten kor
vaamisen perusteista. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy
väksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 
(43/60) 2 §:n 1 momentin 2 kohta edellyttää, 
että ammatinvalinnanohjausta hoitava viran
omainen auttaa ohjattavan selvittämään sovel
tuvuutensa ja muut henkilökohtaiset edellytyk
sensä eri työaloilla. Tehtävänsä toteuttamiseksi 
viranomaiset joutuvat hankkimaan tutkimus
ja selvitystoimenpiteiden avulla tietoja amma
tinvalinnanohjauksesta annetun asetuksen 
(632/64) 14 §:ssä määritellyllä tavalla. -

Lain 1 §:n 5 momentin mukaan ammatinva
linnanohjaus on ohjattavalle maksutonta ja 
2 §:n 3 momentin mukaan vajaatyökykyiselle 
korvataan tutkimukseen ja ohjaukseen osallis
tumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ruo
kailukustannukset. 

Ohjattavalle on maksettu tutkimusten ajalta 
lähinnä muodollisia korvauksia. Työvoimahal
linnon asiakkaiden keskinäisen eriarvoisuuden 
poistamiseksi on ohjattavat tarkoitus saattaa 
kustannusten korvaamisen osalta samaan ase
maan kuin vajaakuntoiset työnvälityksen asi-
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akkaat. Vajaakuntoisten henkilöiden tukitoi
menpiteistä on annettu työllisyysasetuksen 
(737 /87) 49 § :n 2 momentin nojalla valtioneu
voston päätös (1117 /87). Koska ammatinvalin
nanohjauksen tukitoimenpiteiden osalta vas
taavanlainen norminantovaltuus puuttuu, eh
dotetaan nimenomainen valtuutussäännös li
sättäväksi ammatinvalinnanohjauksesta anne
tun lain 11 §:ään uudeksi 2 momentiksi. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ammatinvalinnanohjauksesta 22 päivänä tammi
kuuta 1960 annetun lain (43/60) 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

11 § 

Ohjattavalle tämän lain nojalla maksettavien 
korvausten perusteet määrää valtioneuvosto. 

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työvoimaministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
ammatinvalinnanohjauksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään ammatinvalinnanohjauksesta 22 päivänä tammi
kuuta 1960 annetun lain (43/60) 11 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

11§ 

Ohjattavalle tämän lain nojalla maksellavien 
korvausten perusteet määrää valtioneuvosto. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 




