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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työneuvostosta ja työsuo
jelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että työvoimaministeri
öllä olisi oikeus saada työneuvostolta lausuntoja 
työntekijöiden palkkaturva-asioihin liittyvistä ky
symyksistä. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
heti kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Palkkaturvalain (649/73) 1 §:n mukaan valtio 
turvaa työntekijän työsuhteesta johtuneen 
palkka- tai muun saatavan suorituksen työnanta
jan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden 
varalta palkkaturvana siten kuin sanotussa laissa 
lähemmin säädetään. Saman pykälän 3 momen
tin mukaan palkkaturvasta huolehtivana viran
omaisena on työvoimaministeriö. 

Palkkaturvalakiin sisältyvät säännökset siitä, 
missä tapauksissa työnantajaa on pidettävä siten 
maksukyvyttömänä, että valtio maksaa työnteki
jöille saamatta jääneen palkka- tai muun lainmu
kaisen saatavan. Työvoimaministeriöllä on lain 
määrittelemissä rajoissa myös harkintavaltaa sii
hen, minkä määräisenä palkkaturvaa maksetaan. 
Palkkaturvalakiin sisältyvät lisäksi palkkaturvaa 
koskevat menettelytapasäännökset. Säännösten 
perusteella on yleensä voitu tyydyttävästi korvata 
työntekijöille lain tarkoittamat saamatta jääneet 
palkka- ja muut saatavat. 

Vuosilomakorvausten osalta on käytännössä 
kuitenkin syntynyt eräissä tapauksissa erityisiä 
tulkintavaikeuksia. Työvoimaministeriö ratkaisee 
vuosittain noin 10 000 työntekijän palkkaturva
hakemukset. Kuluvana vuonna arvioidaan työn-
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tekijöille maksettavan palkkaturvana noin 50 
miljoonaa markkaa. Työntekijöille maksetaan 
valtion varoista sellaiset työnantajan maksamatta 
jättämät palkka- ja muut saatavat, joilla työnan
tajan konkurssissa on 9 päivänä marraskuuta 
1868 annetun etuoikeusasetuksen 4 §:n 1 mo
mentin mukainen etuoikeus. Käytännössä palk
katurvahakemuksiin liittyy lähes aina varsinaisen 
palkkasaatavan ohella vaatimus vuosilomapalkan 
tai sitä vastaavan korvauksen maksamisesta. Suu
rimmaksi osaksi hakemukset ovat selviä tai muu
toin sellaisia, että ne voidaan välittömästi ratkais
ta. Kuitenkin eräissä tapauksissa on syntynyt, 
kuten edellä on todettu, tulkintavaikeuksia. 
Säännöksiä soveltavalla työvoimaministeriöllä ei 
kuitenkaan ole ollut oikeutta saada puheena 
olevien kysymysten selvittelyn asiantuntijaelimel
tä, työneuvostolta, lausuntoa. Palkkaturvalain 
käytännön soveltamisessa tätä on pidettävä puut
teena. 

Työvoimaministeriö on tehnyt aloitteen työ
neuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista anne
tun lain muuttamisesta siten, että myös työvoi
maministeriöllä olisi oikeus pyynnöstä saada työ
neuvoston lausunto mainitun lain 1 §:ssä tarkoi
tettujen lakien soveltamista koskevissa kysymyk
sissä. Nykyisten säännösten mukaan työneuvos
ton lausuntoa edellä tarkoitetuissa asioissa voivat 
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pyytää tuomiOistuimet, valtiovarainministeriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluhallitus, 
työnantajain ja työntekijäin keskusjärjestöt sekä 
kunnallinen ja evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunta. Olisi tarkoituksenmukaista, et
tä työvoimaministeriöllä työntekijäin etuuksia kä
sittelevänä viranomaisena olisi vastaava oikeus. 

Edellä oleva huomioon ottaen olisi työneuvos
tosta ja työsuojelun poikkeusluvista annettua la
kia muutettava siten, että työvoimaministeriöllä 
olisi oikeus saada työneuvostolta edellä tarkoitet
tuja lausuntoja. 

2. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Esityksessä tarkoitettuja lausuntopyyntöjä tulisi 
vuosittain olemaan muutamia. Toisaalta mahdol
lisuudet lisätä työneuvoston työmäärää ovat rajoi
tetut, koska sen puheenjohtaja ja jäsenet ovat 
sivutoimisia ja henkilökunta on pieni. Työneu
vosto on voinut vuosittain käsitellä 60-70 asiaa. 
Esimerkiksi vuonna 1982 käsiteltyjä asioita on 
ollut kaikkiaan 67, joista muutoksenhakua koske
via asioita on ollut 43, ratkaisuja 6, lausuntoja 11 
ja hallintoasioita 7. Vastaavasti vuonna 1983 
käsiteltyjä asioita on ollut yhteensä 60, joista 
muutoksenhakuasioita on ollut 2 5, ratkaisuja 15, 

lausuntoasioita 11 ja hallinnollisia asioita 9. Edel
lä esitetyn mukaisesti työvoimaministeriön toi
mesta pyydettäisiin vuosittain vain muutamia 
lausuntoja, jotka työneuvosto on ilmoittanut voi
vansa käsitellä sillä nyt olevien voimavarojen 
puitteissa. Muutoinkaan esityksessä tarkoitetut 
lausuntoasiat eivät ainakaan tässä vaiheessa ai
heuttaisi lisävirkojen tarvetta taikka muita orga
nisatorisia muutoksia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Työvoimaministeriölle annettava oikeus saada 
lausuntoja työneuvostolta ei aiheuta valtiolle lisä
menoja lukuunottamatta työneuvoston vähäisiä 
kokous- ja muita kuluja. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun eduskunta on sen hyväksy
nyt. 

Edellä esitetyllä perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista1 annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 
päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/46) 9 §:n lt momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 12 
päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (26/79), näin kuuluvaksi: 

9 § 

3) tuomioistuimen, sosiaali- ja terveysministe
riön, työvoimaministeriön, työsuojeluhallituksen 
sekä työnantajain tai työntekijäin keskusjärjestö
jen samoin kuin valtiovarainministeriön, kunnal
lisen sopimusvaltuuskunnan ja kirkon sopimus-

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1984 

valtuuskunnan pyynnöstä antaa lausuntoja 1 
§:ssä tarkoitettujen lakien soveltamisesta koske
vista kysymyksistä. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 



4 1984 vp. - HE n:o 92 

Lzite 

Laki 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista 2 
päivänä elokuuta 1946 annetun lain (608/ 46) 9 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on 12 
päivänä tammikuuta 1979 annetussa laissa (26/79), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 

3) tuomioistuimen, sosiaali- ja terveysministe
riön, työsuojeluhallituksen sekä työnantajain tai 
työntekijäin keskusjärjestöjen samoin kuin valtio
varainministeriön, kunnallisen sopimusvaltuus
kunnan ja kirkon sopimusvaltuuskunnan pyyn
nöstä antaa lausuntoja 1 §:ssä tarkoitettujen 
lakien soveltamisesta koskevista kysymyksistä. 

Ehdotus 

9 § 

3) tuomioistuimen, sosiaali- ja terveysministe
riön, työvoimaministeriön, työsuojeluhallituksen 
sekä työnantajain tai työntekijäin keskusjärjestö
jen samoin kuin valtiovarainministeriön, kunnal
lisen sopimusvaltuuskunnan ja kirkon sopimus
valtuuskunnan pyynnöstä antaa lausuntoja 1 
§:ssä tarkoitettujen lakien soveltamisesta koske
vista kysymyksistä. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänå· 


