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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja työ
suojelun poikkeusluvista annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ
neuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista an
netun lain säännöstä, joka koskee työneuvos
ton kokoonpanoa. Nykyisen säännöksen mu
kaan valtioneuvosto määrää työneuvoston jä-

senet ja varamiehen kullekin jäsenelle, pa1ts1 
puheenjohtajalle, kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa vara
miesten määrän lisääminen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvis
ta annetun lain ( 608/46) 2 § :·n 1 momentin 
mukaan työneuvostossa on vähintään yhdek
sän jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää kol
meksi vuodeksi kerrallaan. Yksi jäsenistä mää
rätään puheenjohtajaksi. Kullekin jäsenelle, pu
heenjohtajaa lukuun ottamatta, määrätään va
ramies samalla tavalla. 

Työneuvoston työskentelyä on jo pitkään 
vaikeuttanut se, että lausunto- ja ratkaisuasioi
ta on jouduttu lykkäämään istunnosta toiseen 
vain sen vuoksi, ettei työneuvosto ole ollut 
päätösvaltainen asiaa ratkaisemaan. Tämä on 
tarpeettomasti viivyttänyt asioiden käsittelyä. 
Poikkeuslupa-asioiden osalta päätösvallan puut
tuminen taas on aiheuttanut sen, että työneu
vosto on joutunut turvautumaan niin sanottuun 
puheenjohtajan päätökseen, jolloin asia on tul
lut käsitellä uudelleen työneuvoston istunnos
sa ja puheenjohtajan päätös on joko hyväksyt
ty tai asiasta on tehty uusi päätös. 

Erityisen ongelmallinen päätösvaltaisuustilan
ne on ollut työaikalakia ja työturvallisuuslakia 
koskevien asioiden osalta. Suurin osa työneu
voston käsittelemistä asioista koskee juuri näi
tä lakeja. Työneuvostosta ja työsuojelun poik-
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keusluvista annetun asetuksen 2 §:n 2 mo
mentin mukaan näitä lakeja koskevien asioiden 
käsittelyyn ottavat osaa muun muassa asian
omaista alaa edustavat jäsenet. Näitä tässä ta
pauksessa ovat teollisuuslaitoksia ja muita sa
man työaikalain alaisia liikkeitä, laitoksia ja 
yrityksiä edustavat jäsenet. 

Epäkohdan korjaamiseksi ehdotetaan, että 
kyseisille jäsenille voitaisiin määrätä useampia 
varamiehiä. Lakiehdotuksen 2 § :n 1 momen
tin mukaan kullekin jäsenelle, puheenjohtajaa 
lukuun ottamatta, määrätään yksi tai useam
pia varamiehiä samalla tavalla. 

2. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Ehdotetulla lainmuutoksella ei ole valtion
taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan mahdol
lisimman pian. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun ,poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 anne

tun lain 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa 
laissa ( 26/79), näin kuuluvaksi: 

2 § 
Työneuvostossa on vähintään yhdeksän Ja

sentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Yhden jäsenistä valtioneu
vosto määrää työneuvoston puheenjohtajaksi. 
Kullekin jäsenelle, puheenjohtajaa lukuun ot-

tamatta, määrätään yksi tai useampia varamie
hiä samalla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1981 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Luia-Penttilii 
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Liit~ 

Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 2 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 päivänä elokuuta 1946 anne

tun lain 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 12 päivänä tammikuuta 1979 annetussa 
laissa ( 26/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Työneuvostossa on vähintään yhdeksän jä

sentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Yhden jäsenistä valtioneu
vosto määrää työneuvoston puheenjohtajaksi. 
Kullekin jäsenelle, puheenjohtajaa lukuun ot
tamatta, määrätään varamies samalla tavalla. 

Ehdotus 

2 s 
Työneuvostossa on vähintään yhdeksän jä

sentä, jotka valtioneuvosto määrää kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Yhden jäsenistä valtioneu
vosto määrää työneuvoston puheenjohtajaksi. 
Kullekin jäsenelle, puheenjohtajaa lukuun ot
tamatta, määrätään yksi tai useampia varamie
hiä samalla tavalla. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 




