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Hallituksen esitys Eduskunnalle kauppaliikkeiden ja toimis
tojen työaikalain, maatalouden työaikalain sekä opintovapaalain 
muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Vuoden 1980 alusta lukien voimaan astunees
sa yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimusjärjestelmässä työnantajapuolta edustaa 
yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuus
kunta. 

Ehdotetuilla työaikalakien muutoksilla on 
tarkoitus antaa sanotulle sopimusvaltuuskun
nalle oikeus sopia toimiehtosopimuksessa asian
omaisen toimihenkilöyhdistyksen kanssa kaup-

paliikkeiden ja toimistojen työaikalain sekä toi
saalta maatalouden työaikalain piiriin kuulu
vien yksityisten valtionapulaitosten toimihenki
löiden työajoista edellä sanotuista laeista poik
keavasti. 

Ehdotetuilla opintovapaalain muutoksilla on 
tarkoitus niinikään antaa toimiehtosopimuksiin 
osallisille mahdollisuus sopia opintovapaalaista 
poikkeavasti. 

YLEISPERUSTELUT. 

Yksityisten valtionapulaitosten toimihenki
löiden palvelussuhteen ehtoja koskeva neuvot
telu- ja sopimusjärjestelmä astui voimaan 1. 1. 
1980. Sen mukaisesti sovitaan sanotun henki
löstön palvelussuhteen ehdoista, kuten palk
kauksesta, vuosilomista, työajoista jne., työ- ja 
virkaehtosopimuksia vastaavissa toimiehtosopi
muksissa. Työaikojen säännöstämisen osalta yk
sityisten valtionapulaitosten henkilöstö kuuluu 
yleisten työaikaa säännöstävien lakien piiriin. 
Näissä laeissa on säädetty valtakunnallisille työ
markkinaosapuolille oikeus lain sallimissa ra
joissa sopia työehtosopimuksessa laista poik
keavasti. Tällainen sopimusoikeus on säädetty 
kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 
( 400/78) 5 §:ssä sekä maatalouden työaika
lain (31/70) 6 §:ssä. 
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Kun toimiehtosopimusjärjestelmässä työnan
tajapuolta edustavalla yksityisten valtionapulai
tosten sopimusvaltuuskunnalla ei tällaista sopi
musoikeutta toistaiseksi ole, ehdotetaan kaup
paliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 § :n 2 
momenttia muutettavaksi sekä maatalouden 
työaikalain 6 §:ään lisättäväksi uusi 2 moment
ti siten, että säännöksissä lueteltujen työmark
kinaosapuolten joukkoon lisättäisiin yksityisten 
valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunta. 

Kun on tarkoituksenmukaista, että samalla 
lainsäädäntötoimella otetaan huomioon kaikki 
vallitsevat muutostarpeet, ehdotetaan maatalou
den työaikalain uuteen 6 §:n 2 momenttiin li
sättäväksi myös kuntatyönantajaa edustava 
kunnallinen sopimusvaltuuskunta sekä valtio
työnantajaa edustavat valtion viranomaiset. 
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Opintovapaalaissa (273/79) ei ole huomioi
tu toimiehtosopimusjärjestelmän voimaanastu
mista 1. 1.1980. Ehdotettavilla opintovapaalain 
muutoksilla tarjotaan toimiehtosopimusosapuo
lille sama mahdollisuus sopia toimiehtosopi
muksilla opintovapaalain säännöksistä poikkea
vasti kuin nykyisten opintovapaalain säännös
ten mukaan on mahdollista työehto- tai virka
ehtosopimuksin. 

Samalla lainsäädäntötoimena ehdotetaan opin
tovapaalain 5 §:n 1 momentin 2 kohtaa koske
van tulkinnanvaraisuuden poistamiseksi opinto-

1. 

vapaalakia muutettavaksi siten, että kesäyliopis
tot tulisivat n~menomaisesti mainituksi lain 
5 §:n 1 momentin 2 kohdassa olevassa koulu
tus- ja opetusmuotojen luettelossa. 

Lisä:ksi ehdotetaan opintovapaalain 5 §: n 1 
momentin 3 kohtaa muutettavaksi siten, että 
opintovapaata voidaan myöntää ammattiyhdis
tyskoulutukseen osallistumista varten myös si
ten kuin siitä toimiehto- tai virkaehtosopimuk
sessa erikseen sovitaan. Nykyisin sopimusoikeus 
koskee vain työehtosopimuksia. 

Laki 
kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppa
liikkeiden ja toimistojen työaikalain ( 400/78) 5 §n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

5 §. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon tahi 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan taikka sen 
antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai 
kuntainliiton ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehtosopimukseen sekä yksityis
ten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan 

2. 

tai sen antamaan valtuutukseen perustuen yk
sityisen valtionapua saavan yhteisön tai laitok
sen ja asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn 
toimiehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
maatalouden työaikalain 6 §:n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 16 päivänä tammikuuta 1970 annetun maata
louden työaikalain (31/70) 6 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

6 §. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen tai kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen kunnan tai kuntainliiton 
ja . asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn 
työehtosopimukseen sekä yksityisten valtion
apulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai sen an-

tamaan valtuutukseen perustuen yksityisen val
tionapua saavan yhteisön tai laitoksen ja asian
omaisen yhdistyksen välillä tehtyyn toimiehto
sopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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3. 

Laki 
opintovapaalain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opinto
vapaalain (273/79) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentin 2 ja 3 lrohta, 6 §:n 1 momentti 
sekä 13 § näin kuuluvaksi: 

2 §. 

Opintovapaaksi ei lueta aikaa, jonka kulues
sa työntekijä työnantajan määräyksestä opiske
lee tai saa koulutusta, taikka jonka osalta työ
ehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuksin 
on sovittu siitä, että koulutus tai opiskelu 
rinnastetaan työssäoloon tahi jonka kuluessa 
työntekijä osallistuu ammattinsa edellyttämään 
lakisääteiseen koulutukseen, ellei työntekijä 
tähän kirjallisesti suostu. 

5 §. 
Opintovapaan myöntämisperusteena oleva 

opetus tai koulutus voi olla: 

2; valtion viranomaisen valvomassa amma
tillisessa oppilaitoksessa, kansanopistossa, kurs
si- tai koulutuskeslruksessa, kesäyliopistossa 
tahi korkeakoulussa järjestettyyn ammatilliseen 
opetukseen ja täydennyskou1'utukseen osallistu
mista; sekä 

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 1980. 

3) ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumis
ta siten kuin valtakunnallisten työmarkkinajär
jestöjen välisessä työehto-, toimiehto- tai virka
ehtosopimuksessa erikseen sovitaan. 

6 §. 
Opintovapaan aika katsotaan palvelussuhteen 

perusteella määräytyviä, muita kuin lakisäätei· 
siä, taloudellisia etuuksia määrättäessä työssä
olaajan veroisiksi siltä osin, kuin siitä on työ
ehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin so
vittu. 

13 §. 
Tämän lain 4-10 §:n säännöksistä voidaan 

työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin 
poiketa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 
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Ministeri Pirkko Työläjämi 




