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flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuosilomalain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuosilo
malakia siten, että työssäolopäivien veroisina pi
detään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä 
työsuhteen kestäessä on ollut estynyt tekemästä 
työtä lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi, kun 
sellaista kuntoutusta annetaan lääkärin määräyk
sestä ammattitaudin tai työtapaturman johdosta. 

Lomanmääräytymisvuoden aikana tällaisia päiviä 
ei kuitenkaan oteta työssäolopäivien veroisina 
huomioon enempää kuin yhteensä 75 päivää. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan seu
raavan lomanmääräytymisvuoden alusta lukien 
eli huhtikuun alusta ensi vuonna. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lainsäädäntö Ja soveltamiskäytäntö 

Vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momentti si
sältää luettelon niin sanotuista työssäolopäivien 
veroisista päivistä. Sanotun momentin 3 kohdan 
mukaan työssäolopäivien veroisina päivinä pide
tään niitä työpäiviä, joina työntekijä on työsuh
teen kestäessä ollut estynyt suorittamasta työtä 
sairauden tai tapaturman vuoksi, ei kuitenkaan 
enempää kuin 75 päivää lomanmääräytymisvuo
den aikana, kuitenkin siten, että jos tällainen 
este keskeytyksittä jatkuu lomanmääräytymisvuo
den päättymisen jälkeen, pidetään tämän sairau
den tai tapaturman osalta työssäolopäivien veroi
sina yhteensä enintään 75 päivää. 

Vuosilomalain vakiintuneen tulkinnan mu
kaan sairaudesta tai tapaturmasta johtuva este 
katkeaa käytännössä vain, mikäli saman sairau
den tai tapaturman kestäessä työhön palannut 
työntekijä on työhön palatessaan ollut työkykyi
nen. Mikäli tästä aiheutuu työnantajan ja työnte
kijän välillä erimielisyyttä, joudutaan kiinnittä-
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mään huomiota siihen, onko työntekijä lääkärin
todistuksen tai muun luotettavan selvityksen mu
kaan ollut riittävän terve palatakseen takaisin 
työhön. Lisäksi on katsottu, ettei pelkän sairau
den tai tapaturman toteen näyttäminen riitä 
poissaolon syyksi, vaan työntekijän on myös tar
peen vaatiessa pystyttävä näyttämään toteen, että 
sairaus tai tapaturma on aiheuttanut työkyvyttö
myyden. 

Työneuvosto on 24.5.1984 antamassaan lau
sunnossa 42 183 katsonut, että vuosilomalain 
3 §:n 5 momentin 3 kohdan soveltaminen edel
lyttää, että työntekijä on sairauden tai tapatur
man vuoksi ollut työkyvytön, joten niitä työpäi
viä, jolloin työntekijä on ollut estynyt työtä 
suorittamasta lääkärin määräämän, ammattitau
din hoidosta johtuneen kuntoutuksen vuoksi ole
matta työkyvytön, ei pidetä mainitun lainkohdan 
nojalla työssäolon veroisina päivinä. 

1.2. Esityksen valmisteluvaiheet 

Kun vuosilomalain soveltaminen työntekijän 
kannalta oli osoittautunut kohtuuttomaksi työ-
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neuvosto teki 13.9. 1984 sosiaali- ja terveysminis
teriölle aloitteen (3 5184) sellaisen muutoksen 
tekemiseksi vuosilomalakiin, että ammattitaudin 
jälkeisestä, lääkärin määräykseen perustuvasta 
kuntoutuksesta johtuneet poissaolopäivät, joiden 
aikana työntekijä ei ole ollut työkyvytön, katsot
taisiin työssäolopäivien veroisiksi päiviksi. 

Työmarkkinain eräiden keskusjärjestöjen pääs
tyä 3.3.1986 sopimukseen työ-, toimi- ja virkaeh
tosopimusten uudistamisesta tehtiin samalla esi
tys vuosilomalain 3 §:n 5 momentin muuttami
seksi. Sen mukaan työssäolopäivien veroisina työ
päivinä tulisi pitää myös niitä työpäiviä, joina 
työntekijä on estynyt työskentelemästä lääkinnäl
lisen kuntootuksen vuoksi silloin, kun tällaista 
kuntoutusta annetaan lääkärin määräyksestä kun
tootuslaitoksessa ammattitaudin tai työtapatur
man johdosta. Lisäksi ehdotettiin yhteensä 75 
poissaolopäivän enimmäisrajaa samaan tapaan 
kuin voimassa olevassa vuosilomalaissa on säädet
ty tapaturman ja sairauden osalta. 

Edellä mainittu työmarkkinajärjestöjen esitys 
vuosilomalain 3 §:n 5 momentin muuttamiseksi 
on sisällytetty 9. 5. 1986 voimaan tulleeseen ase
tukseen (326/86) valtion virkamiesten vuosilo
masta annetun asetuksen muuttamisesta. Samoin 
se sisältyy myös voimassa olevaan ( 1. 3.1986-
29.2.1988) kunnalliseen yleiseen virkaehtosopi
mukseen. 

1.3. Ehdotettu muutos 

Voimassa olevassa vuosilomalaissa sen enempää 
kuin lain perusteluissakaan ei ole minkäänlaista 
mainintaa kuntoutuksesta johtuneista työstä 
poissaoloista. Tästä syystä ongelmalliseksi ovat 
vuosilomalain soveltamisessa muodostuneet ne 
tilanteet, joissa henkilö olematta varsinaisesti 
työkyvytön saadakseen hoitoa tapaturman tai 
ammattitaudin vuoksi joutuu käymään esimer
kiksi fysikaalisessa hoidossa tai muussa vastaavas
sa terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi tai pa
rantamiseksi tarpeellisessa kuntoutuksessa. Hoi
topaikan sijainnin ja kestoajan valintaan työnte
kijällä ei useinkaan ole mahdollisuus vaikuttaa, 
joten työntekijä saattaa joutua olemaan poissa 
työstä jopa kokonaisen työpäivän tai useampia 
työpäiviä. 

Jos kysymyksessä on työtapaturman tai ammat
titaudin hoitamiseksi tarpeellinen kuntoutus, ei 
hallituksen käsityksen mukaan ole kohtuullista, 
että kuntootuksen takia syntyneet poissaolopäivät 
jätetään työsuhteisten työntekijöiden osalta tois-

taiseksi kokonaan huomioon ottamatta vuosilo
maa laskettaessa. 

Edellä esitetyistä syistä hallitus esittää vuosilo
malain 3 §:n 5 momenttia muutettavaksi. Mai
nittuun lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 a kohta, jonka mukaan työssäolopäivien veroisi
na pidetään myös niitä työpäiviä, joina työntekijä 
työsuhteen kestäessä on ollut estynyt työtä suorit
tamasta lääkinnällisen kuntootuksen vuoksi, kun 
sellaista kuntoutusta annetaan lääkärin määräyk
sestä ammattitaudin tai työtapaturman johdosta. 

Lomanmääräytymisvuoden aikana tällaisia 
kuntootuksen takia syntyneitä poissaolopäiviä, 
jotka lasketaan työssäolopäivien veroisiksi vuosi
lomaa määrättäessä ei kuitenkaan saa olla enem
pää kuin yhteensä 75 päivää. Jos kuntootuksen 
aiheuttama este keskeytyksittä jatkuu lomanmää
räytymisvuoden päättymisen jälkeen, pidettäisiin 
kuntootusajan osalta työssäolopäivien veroisina 
yhteensä enintään 75 päivää. Säädösehdotusta 
tulkittaessa on nimenomaisesti lähdetty siitä, että 
kuntootuksen johdosta mahdollisesti syntyvät 
poissaolopäivät luetaan mukaan 75 päivän enim
mäismäärään asti vuosilomaa määrättäessä sen 
lisäksi, mitä sairauden ja tapaturman johdosta 
erikseen on säädetty lain 3 §: n 5 momentin 3 
kohdassa. 

Voimassa olevan vuosilomalain 3 §: n 5 mo
mentin 4 kohdassa viitataan työturvallisuuslain 
(299/58) 44 §:ssä tarkoitettuun lääkärintarkas
tukseen. Kun tämä lainkohta on tullut kumotuk
si työterveyshuollosta annetulla lailla (743/78), 
esitetään lainkohta mahdollisten epäselvyyksien 
välttämiseksi samassa yhteydessä teknisesti saatet
tavaksi ajan tasalle vastaamaan voimassa olevan 
lainsäädännön mukaista terminologiaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset ja voimaantulo 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia julki
seen talouteen. Työtapaturmien ja ammattitau
tien johdosta kulloinkin tarpeellinen lääkinnälli
nen kuntootus voi tapauskohtaisesti vaihdella 
niin kestoltaan kuin sisällöltäänkin huomattavas
ti. Näin ollen esityksen taloudelliset vaikutukset 
elinkeinotoimintaan samoin kuin valtioon, kun
tiin ja muihin julkisyhteisöihinkin työnantajan 
ominaisuudessa eivät ole kohtuullisella tarkkuu
della arvioitavissa. 

Vakuutusalan kuntouttamiskeskuksen vuoden 
1985 toimintakertomuksen mukaan oli lääkinnäl
lisiä kuntootustoimenpiteitä valmisteltu kaik-



1986 vp. - HE n:o 202 3 

kiaan 352 tapauksessa. Vastaava luku vuonna 
1984 oli 413. Kuntouttamiskeskus arvioi, että 
vuosittain suoritetaan keskimäärin noin 100 hen
kilölle työkyvyn ylläpitämiseksi tai parantamisek
si erilaisia kuntoutustoimenpiteitä. Keskimääräi
nen kuntouttamiseen käytetty aika on arviolta 20 
päivää vuodessa yhtä henkilöä kohti. 

Ehdotetussa vuosilomalain muutoksessa lähde
tään siitä, että kuntoutukseen ohjaaminen tapah
tuu lääkärin määräyksestä. Lääkinnällisen kun
toutuksen piiriin luetaan mm. kuuluviksi erilai
set fysiatriset hoidot kuten lämpöhoidot, fysiatri
nen hieronta, liiketerapia, ohjattu liikunta sekä 
apuvälineiden käyttö ja niihin sopeuttamisharjoi
tukset. Työntekijän ammattitaudin tai työtapa
turman laadusta ja vakavuudesta riippuen kun-

toutustarve voi vaihdella. Kuntoutusta voidaan 
lääkärin harkinnasta riippuen antaa viranomaisen 
hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa tai muussa 
avohoidon piiriin kuuluvassa fysikaalisessa tutki
mus- tai hoitoyksikössä. Tärkeintä on se, että 
kuntoutuksessa todella tähdätään työntekijän 
tyi;i- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja paranta
miseen. 

Jotta lainmuutosta voitaisiin soveltaa jo seuraa
van lomanmääräytymisvuoden alusta lukien, se 
ehdotetaan saatettavaksi voimaan huhtikuun 
alusta lukien ensi vuonna. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain {272/73) 3 §:n 5 momentin 4 

kohta ja 
lisätään 3 §:n 5 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti: 

3 a) lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi, kun 
sellaista annetaan lääkärin määräyksestä viran
omaisen hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa tai 
muussa fysikaalisessa tutkimus- tai hoitoyksikössä 
ammattitaudin tai työtapaturman johdosta työ
kyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi, ei kui
tenkaan enempää kuin yhteensä 75 päivää lo
manmääräytymisvuoden aikana, kuitenkin siten, 
että jos tällainen este keskeytyksittä jatkuu lo-

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1986 

manmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, pi
detään kuntoutusajan osalta työssäolopäivien ve
roisina yhteensä enintään 75 päivää; 

4) työterveyshuoltolaissa {743 1 78) tarkoitetun 
tai työnantajan määräämän tahi sairaudesta taik
ka tapaturmasta johtuvan lääkärintarkastuksen 
vuoksi; 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 3 §:n 5 momentin 4 

kohta ja 
lisätään 3 §:n 5 momenttiin uusi 3 a kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

4) työturvallisuuslain (299/58) 44 §:ssä tarkoi
tetun tai työnantajan määräämän tahi sairaudesta 
taikka tapaturmasta johtuvan lääkärintarkastuk
sen vuoksi; 

Ehdotus 

3 a) lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi, kun 
sellaista annetaan lääkärin määräyksestä viran
omaisen hyväksymässä kuntoutuslaitoksessa tai 
muussa fysikaalisessa tutkimus- tai hoitoykszkössä 
ammattitaudin tai työtapaturman johdosta työ
kyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi, ei kui
tenkaan enempää kuin yhteensä 75 päivää lo
manmääräytymisvuoden aikana, kuitenkin siten, 
ettå" jos tå"//ainen este keskeytyksittä jatkuu lo
manmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, pi
detään kuntoutusajan osalta työssäolopäivien ve
roisina yhteensä enintään 75 påiväå"; 

4) työterveyshuoltolaissa (743178} tarkoitetun 
tai työnantajan määräämän tahi sairaudesta taik
ka tapaturmasta johtuvan lääkärintarkastuksen 
vuoksi; 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 


