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Paloheimo ym.: Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon 6 §:n

muuttamisesta
Eduskunnalle

Työttömyyden saavutettua maassamme syksyllä 1991 ennätysmäisen suuren luvun on Hallitusmuodon 6 §:n toisen momentin kohta "valtiovallan tehtävänä on järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei
ole toisin säädetty" tullut aikaisempaa merkittävämmäksi. Samanaikaisesti on kohdassa esitetyn vaatimuksen toteuttaminen käytännössä ja
mie1ekkäällä tavalla osoittautunut hyvin vaikeaksi.
Suomen yhteiskunnan ja koko Euroopan
muutokset ovat olleet kiivaita viime vuosina ja
sama kiivas muutostahtijatkunee tulevina vuosikymmeninä. On yhä merkityksellisempää pysyä
mukana uusiutumisessa, jonka osina teollisuuden koneistuminen, tekninen kehitys ja näiden
myötä koko tuotantorakenne, elinkeinoelämä ja
yhteiskunnan ammattijakauma muuttuvat kaikki hyvin nopeasti. Sukupolvien vaihtumisen tahti
ei läheskään riitä uusien ammattien vaatiman
koulutuksen edellyttämään uusiutumiseen. Ai-

210301N

noana keinona muutosten seuraamiseksi lienee
tehostuva aikuiskoulutus, jonka seurauksena
maahan saataisiin aikansa haaasteisiin vastaava
ammattijakauma.
Edellisestä syystä on muodostunut yhä tärkeämmäksi ohjata työttömät kansalaiset uusiin
ammatteihin tähtäävään koulutukseen, ennen
heidän varsinaista työllistämistään. Siitä syystä
Hallitusmuodon 6 §:n 2 momentin edellä mainittua kohtaa on pidettävä liian suppeana ja sitä
tulisi täydentää koulutukseen mahdollistavalla
lisäyksellä.
Samassa yhteydessä lienee perusteltua poistaa
kohdan lopussa oleva sivulause, joka hämärtää
perustuslain ja tavallisessa säätämisjärjestyksessä säädetyn lain välisen suhteen.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että Eduskunta hyväksyisi seuraavan
lakiehdotuksen:
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Laki
Suomen Hallitusmuodon 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä
tavalla,
muutetaan Suomen Hallitusmuodon 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta
1972 annetussa laissa (592/72), seuraavasti:
6§
Valtiovallan tehtävänä on järjestää Suomen
kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä tai saada
työhön tähtäävää koulutusta.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .
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