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Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalouden työaikalaiksi ja 
laiksi nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 2 §:n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalouden työai
kalain sääntelyn muuttamista työaikalain mu
kaiseksi siten, että alan työaikalainsäädännössä 
toteutetaan säännöllinen kahdeksan tunnin 
vuorokautinen työaika ja säännöllinen 40 tun
nin viikkotyöaika. Ehdotetussa maatalouden 
työaikalaissa otettaisiin kuitenkin huomioon 

381628N 

alan työaikasääntelyyn liittyvät erityistarpeet. 
Lisäksi nuorten työntekijöiden työaikasuojelua 
ehdotetaan laajennettavaksi maatalouden alal
la. 

Uudistukset on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä toukokuuta 1989. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Voimassa oleva työaikalainsäädäntö on var
sin hajanainen ja siihen kuuluu useita työaikaa 
sääoteleviä lakeja. Työaikalaki (604/46) on 
luonteeltaan yleislaki. Sen alaisia ovat pää
sääntöisesti kaikki liikkeet, laitokset ja yrityk
set lukuun ottamatta niitä, jotka laissa erikseen 
mainittuina on jätetty sen soveltamisalan ulko
puolelle tai joissa noudatettavasta työajasta on 
erikseen säädetty. Maatalouden työaikalaki 
(31/70) on työaikalakiin nähden tällainen eri
tyislaki. 

Maatalouden työaikalain soveltamispiiriin 
kuuluvista työntekijäryhmistä suurimman 
muodostavat maatalouslomittajat. Kuntien 
palveluksessa olevia päätoimisia lomittajia on 
noin 7 000. Lisäksi alalla työskentelee kausi
luonteisesti lähes 70 000 lomittajaa. Puutarha
talouden piirissä on runsaat 3 000 vakinaista 
työsuhteista työntekijää ja lähes 40 000 tila
päistä kausityöntekijää. Maa- ja karjatalous
työntekijöiden sekä turkiseläinten hoitajien 
määrä on yhteensä noin 4 000 vakinaista työn
tekijää. Ravi- ja ratsastustoiminnan piirissä 
voidaan arvioida olevan yli 1 000 vakinaista 
työntekijää, joiden määrä on lisääntymässä. 

Maatalouden työaikalaki rakentuu säännölli
sen yhdeksän tunnin vuorokautisen työajan ja 
45 tunnin viikkotyöajan varaan. Vastaavat 
säännöllisen työajan rajat ovat työaikalaissa 
kahdeksan ja 40 tuntia. Alan työehtosopimuk
sissa on kuitenkin toteutettu 40 tunnin viikko
työaika. Maatalouden työaikalaki poikkeaa 
paitsi säännöllisen työajan osalta myös muuten 
huomattavasti työaikalaista, alan työehtosopi
muskäytännöstä ja yleisestä työajan kehityk
sestä. Lain jälkeenjääneisyydellä on merkitystä 
erityisesti niille maatalousalan työntekijäryh
mille, joihin ei sovelleta mitään työehtosopi
musta. 

Työntekijöiden työaikasuojelun kannalta 
olisi tarkoituksenmukaista, että mahdollisim-

man moniin töihin sovellettaisiin samoja tai 
ainakin samanlaisia työaikasäännöksiä. Maata
lousalan kehittyminen on saattanut työt aikai
sempaa enemmän vastaamaan muita työaika
lain alaisuudessa tehtäviä töitä. Esityksen ta
voitteena on saattaa maatalouden työaikasään
tely vastaamaan työaikalain säännöksiä niin 
laajalti kuin se on alan erityispiirteet huomioon 
ottaen mahdollista. Yhtenäistämällä työaika
säännöksiä voidaan lisätä eri työntekijäryh
mien keskinäistä tasa-arvoa. 

1.2. Keinot 

Maatalousalan toimintaan vaikuttavat erityi
sesti ilmasto- ja sääolosuhteet. Alan työt ryt
mittyvät vuodenaikojen ja jopa päivittäisen 
sään mukaan. Eri vuodenaikoina alalla tarvit
tava työpanos vaihtelee voimakkaasti. Näistä 
syistä alaa varten ehdotetaan säädettäväksi 
edelleen oma työaikalaki. 

Esityksen mukaan voimassa oleva maatalou
den työaikalaki kumottaisiin ja korvattaisiin 
uudella. Lain kokonaisuudistus on tarpeen py
rittäessä yhdenmukaistamaan maatalouden 
työaikasäännöksiä työaikalain säännösten 
kanssa, koska maatalouden työaikalaki poik
keaa varsin paljon sekä rakenteeltaan että si
sällöltään työaikalaista myös muuten kuin 
säännöllisen työajan suhteen. 

Esityksessä on lähdetty siitä, että ehdotettu 
maatalouden työaikalaki noudattaa työaikalain 
rakennetta ja sisältöä mahdollisimman paljon. 
Tästä periaatteesta on poikettu vain niissä 
tapauksissa, joissa se on ollut alan erityispiir
teiden huomioon ottamisen kannalta välttämä
töntä. 

Esityksen mukaan viikoittainen säännöllinen 
40 tunnin työaika voidaan järjestää myös kes
kimääräisenä edellyttäen, että työtä varten on 
ennakolta laadittu työtuntijärjestelmä ajaksi, 
jonka kuluessa työaika tasoittuu keskimäärin 
40 tuntiin. Samoin vuorokautista säännöllistä 
työaikaa voidaan, jos siitä etukäteen sovitaan, 
tilapäisesti pidentää enintään tunnilla edellyt-
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täen, että viikoittainen säännöllinen työaika 
enintään kolmen kuukauden aikana tasoittuu 
keskimäärin 40 tuntiin. Nämä säännösehdo
tukset mahdollistavat maataloustyölle ominais
ten kausivaihteluiden huomioon ottamisen. 

Lisäksi esityksessä on työaikalaista poikkea
via säännösehdotuksia erityisesti maatalous
lomitukseen liittyvistä varallaalasta ja eräistä 
korvauksista sekä kiireellisiin kylvö-, sadon
korjuu- ja kotieläinten hoitotöihin liittyvästä 
yötyöstä ja viikkolevosta. Esityksessä on lisäk
si otettu huomioon hallituksen esitykseen yö
ja vuorotyötä koskevaksi lainsäädännöksi 
(hall.es. 193/1988 vp.) sisältyvät ehdotukset 
työaikalain yö- ja vuorotyötä koskevien sään
nösten muuttamisesta. Esitys vastaa näiltä osin 
mainittua hallituksen esitystä. 

Nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 
(669/67) 2 §:n mukaan lakia sovelletaan hyvin 
rajoitetusti maataloudessa tehtäviin töihin. 
Työaikasuojelun kannalta ei ole kuitenkaan 
perusteltua, että maataloudessa työskentelevät 
nuoret työntekijät olisivat eri asemassa kuin 
muut nuoret työntekijät varsinkaan, kun maa
talouden työaikasääntelyä esitetään yhdenmu
kaistettavaksi työaikalain kanssa. Tämän 
vuoksi nuorten työntekijäin suojelusta annetun 
lain mainitut rajoitukset ehdotetaan kumotta
viksi. 

2. Nykyinen tilanne 

2.1. Lainsäädäntö 

Voimassa olevaa maatalouden työaikalakia 
sovelletaan maatilataloudessa ja maatalouden 
välittömässä yhteydessä tehtäviin töihin kuten 
maatalouslomitukseen, keinosiemennykseen ja 
karjantarkkailuun. Samoin maatalouden sivu
elinkeinojen piirissä tehtävä työ ja puutarhan 
sekä eläinten hoito kuuluvat maatalouden työ
aikalain alaisuuteen. 

Laissa on vuorokautisen säännöllisen työ
ajan enimmäismääräksi säädetty yhdeksän tun
tia ja viikoittaisen säännöllisen työajan enim
mäismääräksi 45 tuntia. Maataloudessa ja 
eräissä sen sivuelinkeinoissa tarvittavan työpa
noksen kausivaihteluiden takia on laissa sää
detty mahdollisuus vaihdella säännöllisen vii
koittaisen työajan pituutta siten, että se on 
keskimäärin enintään 45 tuntia. Viikoitiainen 
säännöllinen työaika ei kuitenkaan saa ylittää 
50 tuntia. 

Säännöllisen vuorokautisen työajan on pää
sääntöisesti päätyttävä viimeistään kello 19 ja 
työntekijälle on tämän jälkeen annettava vä
hintään 10 tuntia kestävä lepoaika. 

Maatalouden työaikalain 10 §:n mukaan 
työntekijälle on annettava vähintään 34 tuntia 
kestävä yhdenjaksoinen viikkolepo ensisijaises
ti sunnuntain ajaksi. Kotieläinten hoitotyötä 
tekevien työntekijöiden viikkolepopäiviä voi
daan kuitenkin siirtää työnantajan ja työnteki
jän välisellä sopimuksella. Tällöin työntekijän 
säännöllinen työaika voi olla enintään yhdek
sän tuntia vuorokaudessa ja 56 tuntia viikossa. 

Työntekijää saa hänen suostumuksellaan 
lain 11 §:n mukaan pitää ylityössä yli säännöl
lisen työajan enintään 48 tuntia neljän peräk
käisen viikon aikana tai kylvö- ja sadonkorjuu
työssä enintään 60 tuntia sanottuna aikana. 
Kalenterivuoden aikana saa ylityötä teettää 
enintään 300 tuntia. 

Vuorokautisen säännöllisen työajan ylittyes
sä enintään kahdella tunnilla palkka makse
taan 50 prosentilla korotettuna ja tämän ajan 
ylimenevältä osalta 100 prosentilla korotettu
na. Muusta säännöllisten työaikojen lisäksi 
tehdystä ylityöstä maksetaan 50 prosentilla ko
rotettu palkka. 

Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhla
päivänä tehdystä työstä on maksettava 100 
prosentilla korotettu palkka. Sunnuntaityökor
vausta ei makseta pääasiassa kotieläinten hoi
totyötä tekevälle työntekijälle hänen suorittaes
saan säännölliseen viikoittaiseen työaikaan 
kuuluvaa työtä. 

Lisäksi maatalouden työaikalaissa on työai
kalain tapaan säännökset soveltamiskysymys
ten ratkaisemisesta, valtakunnallisten työmark
kinajärjestöjen oikeudesta poiketa laista työeh
tosopimuksella, ruokatunnista, hätätyöstä, 
aloittamis- ja lopettamistöistä, luetteloiden pi
tämisestä, nähtävänäpidosta, valvonnasta ja 
rangaistuksista. 

2.2. Käytäntö 

Alan valtakunnalliset työehtosopimukset, 
maatalouden, puutarha-alan ja turkistarhaus
alan työehtosopimukset sekä kunnallinen kuu
kausipaikkaisia työntekijöitä koskeva työehto
sopimus poikkeavat erityisesti säännöllisen työ
ajan osalta maatalouden työaikalaista. 
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2.2.1. Säännöllinen työaika 

Maatalouden, puutarha-alan ja turkisalan 
työehtosopimuksissa säännöllinen työaika on 
sovittu yhdenmukaiseksi työaikalain kanssa eli 
kahdeksaksi tunniksi vuorokaudessa ja 40 tun
niksi viikossa. Myös kunnallisessa kuukausi
paikkaisia työntekijöitä koskevassa työehtoso
pimuksessa maatalouslomittajan viikoittainen 
työaika on sovittu maatalouden työaikalakia 
lyhyemmäksi, yhdenmukaiseksi työaikalain 
kanssa. Sen sijaan vuorokautisen säännöllisen 
työajan enimmäismäärä on 12 tuntia vuoro
kaudessa. 

Maatalouden työehtosopimuksen mukaan 
kiireisenä aikana voidaan laatimalla työtunti
järjestelmä tehdä 12 viikon aikana kalenteri
vuodessa työtä enintään yhdeksän tuntia vuo
rokaudessa ja 45 tuntia viikossa. Saman kalen
terivuoden aikana on oltava vastaava määrä 
lyhennettyjä työviikkoja, jotta 40 työtunnin 
keskimäärä toteutuu. Kotieläinten hoitotyössä 
on säännöllinen vuorokautinen ja viikoittainen 
työaika sama kuin yleisissä maataloustöissä, 
kuitenkin niin, että sovittaessa viikkolevon siir
tämisestä työviikolla voi olla myös 56 työntun
tia. 

2.2.2. Ylityö 

Kalenterivuoden aikana maatalouden työai
kalain mukaan saa teettää ylityötä enintään 
300 tuntia. Maatalouden työehtosopimuksen 
mukaan ylitöitä saadaan teettää enintään 260 
tuntia kalenterivuodessa. Työaikalaissa vastaa
va raja on 320 tuntia. 

Maatalouden työaikalain ja työaikalain mu
kaan ylityöstä ja hätätyöstä, jota tehdään vuo
rokautisen säännöllisen työajan lisäksi, on 
maksettava kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 
prosentilla korotettu palkka ja seuraavilta tun
neilta 100 prosentilla korotettu palkka. Muusta 
työaikalain 5 §:n mukaisten säännöllisten työ
aikojen lisäksi tehdystä ylityöstä maksetaan 50 
prosentilla korotettu palkka. Maatalouden, 
puutarha-alan sekä turkisalan työehtosopimus
ten mukaan viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 
työpalkan lisäksi ylityölisä, jonka suuruus kah
deksalta ensimmäiseltä tunnilta on 50 prosent
tia ja seuraavilta tunneilta 100 prosenttia pe
rustuntipalkasta. Kuntien kuukausipaikkaisia 
työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen 
mukaan maatalouslomittajalle maksetaan 

säännöllisen työajan lisäksi tehdystä viikoittai
sesta ylityöstä 12 ensimmäiseltä tunnilta 50 
prosentilla korotettu palkka ja seuraavilta yli
työtunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. 

2.2.3. Sunnuntaityökorvaus 

Kotieläinten hoitotyötä tekeville maksetaan 
laista poiketen maatalouden työehtosopimuk
sen mukaan myös sunnuntaityöstä korotettua 
palkkaa. Sen sijaan kuntien ja kuntainliittojen 
kuukausipaikkaisia työntekijöitä koskevan työ
ehtosopimuksen mukaan sunnuntaityökorvaus
ta ei kuitenkaan suoriteta kotieläinten hoito
työssä, milloin kysymyksessä on säännölliseen 
viikoittaiseen työaikaan kuuluvaa työtä tekevä 
ja sellainen määräaikaisessa työsuhteessa oleva 
maatalouslomittaja, joka ei tee kerrallaan vä
hintään kolmea kuukautta kestävää toisen 
kuukausipaikkaisen maatalouslomittajan sijai
suutta tai sijaisapulomitusta. Kysymyksessä on 
tällöin lähinnä lyhytaikaisessa työsuhteessa ole
va työntekijä, joka ei saa maatalouslomituk
sesta pääasiallista toimeentuloaan. 

2.2.4. Varallaolo 

Työaikalain 8 §:ssä on säännökset varalla
alasta. Milloin työntekijä sopimuksen mukaan 
on velvollinen oleskelemaan asunnossaan, jos
ta hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön, ei 
sitä aikaa, jonka hän täten työtä suorittamatta 
joutuu olemaan sidottuna, lueta työaikaan, 
vaikka siitä olisikin sovittu korvausta suoritet
tavaksi. Työntekijälle on suoritettava korvaus 
vähintään puolesta siinä mainitusta ajasta joko 
rahana tai siten, että vähintään puolet sanotus
ta ajasta luetaan työaikaan. 

Vastaavanlaisia määräyksiä ei ole maatalou
den työaikalaissa. Sen sijaan työehtosopimuk
sissa on varallaoloa koskevat määräykset. Va
rallaoloon käytetty aika voidaan eräiden työeh
tosopimusten mukaan, kun siitä on paikallises
ti sovittu, vaihtaa säännöllisenä työaikana pi
dettävään vapaa-aikaan, jonka pituus on puo
let varallaoloon käytetystä ajasta. Varallaalas
ta maksetaan puolet keskituntiansion mukai
sesta palkasta. 

Maatalouden työehtosopimuksen mukaan 
varallaolomääräykset eivät koske normaalia 
eläinten hoitoa ja valvontaa eivätkä lääkintä
ja siemennystapauksia. 
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Kunnallisen kuukausipaikkaisia työntekijöi
tä koskevan työehtosopimuksen mukaan maa
talouslomittajalle, joka on sopimuksen mu
kaan asunnossaan tai asianomaisella tilalla va
ralla, suoritetaan varallaolokorvauksena 35 
prosentin suuruinen rahakorvaus tai vastaava 
korvaus vapaa-ajassa. Varallaolokorvaus suo
ritetaan enintään viideltä tunnilta vuorokautta 
kohti, jolleivät pakottavat syyt muuta vaadi. 

Puutarha-alan ja turkisalan työehtosopimus
ten mukaan varallaoJasta maksetaan työnteki
jälle puolet hänen ansionsa mukaisesta palkas
ta varallaoloaikaa työaikaan lukematta. 

2.2.5. Työajan alkaminen ja päättyminen 

Maatalouden työaikalain 7 §:n mukaan työ
aika alkaa talouskeskuksessa, jollei toisin ole 
sovittu, ja päättyy työpaikalla. Maatalouden 
työehtosopimuksessa on lisäksi maininta, että 
työssä, jota suoritetaan pysyvässä työpaikassa, 
kuten navetassa tai sen maatilan rakennuspai
kalla, jossa työntekijäin varsinainen työpaikka 
on, alkaa ja loppuu työ sen suorittamispaikal
la. 

Työaikalain 9 §:n mukaan työaikaan luetaan 
kulkeminen tai kuljetus työnantajan määrää
mästä lähtöpaikasta työn suorituspaikkaan ja 
sieltä lähtöpaikkaan palaaminen. Muussa ta
pauksessa älköön matkaa luettaka työaikaan, 
vaikka siitä olisikin sovittu korvausta suoritet
tavaksi. Maatalouden työaikalain 7 §:n mu
kaan matkan talouskeskuksesta työpaikalle ol
lessa kolmea kilometriä pitempi voidaan kulku 
työpaikalle ja sieltä pois järjestää tapahtuvaksi 
säännöllisen työajan ulkopuolella. Tällöin 
työntekijälle on suoritettava matkaan työpai
kalle ja sieltä pois koskevalta ajalta hänen 
peruspalkkaansa tai jos työntekijälle on varat
tu kuljetus, puolta peruspalkkaansa sanotulta 
ajalta vastaava korvaus. 

3. Pohjoismainen lainsäädäntö 

Muissa pohjoismaissa maatalousalaan sovel
letaan yleistä työaikalainsäädäntöä. 

3.1. Ruotsi 

Ruotsin uusi työaikalaki tuli voimaan vuo
den 1983 alusta. Lain mukaan säännöllinen 

työaika on enintään 40 tuntia viikossa. Vuoro
kautista työaikaa ei ole rajoitettu laissa. Työ
ehtosopimuksella voidaan poiketa säännöllises
tä työajasta. Ylityötä saa teettää enintään 48 
tuntia neljän viikon aikana tai 50 tuntia kalen
terikuukaudessa, kuitenkin enintään 200 tuntia 
kalenterivuodessa. 

Ruotsin työaikalain mukaan kello 24:n ja 
5:n välinen aika on yölevon aikaa. Tällöin saa 
teettää työtä, joka sen laadun, yleisen tarpeen 
tai muiden erityisten seikkojen vuoksi on vält-
tämätöntä. Työntekijän pitää saada vähintään 
36 tunnin viikkolepo, mikä mahdollisuuksien 
mukaan sijoitetaan viikonloppuun. Taukoja 
on järjestettävä niin, ettei työntekijä joudu 
työskentelemään enempää kuin viisi tuntia yh
teen menoon. Tauko voidaan joissakin tapauk
sissa vaihtaa ruokailutauoksi työpaikalla. Täl
löin tauko lasketaan työaikaan. 

3.2. Tanska 

Tanskassa laissa säädetään vain lepoajasta. 
Muut työaikakysymykset, esimerkiksi työajan 
pituuden ja ylityön sääntely, on jätetty koko
naan työmarkkinaosapuolten päätettäviksi. 
Pääsäännön mukaan pitää työntekijöiden saa
da joka vuorokausi laskettuna työajan alusta 
11 tunnin yhtäjaksoineo lepoaika. Lepoaika 
voi olla kahdeksan tuntia muun muassa maata
loustyössä. Lyhennettyä lepoaikaa voidaan 
käyttää kuitenkin enintään 30 päivänä kalente
rivuodessa. 

Tanskan työaikasäännösten mukaan työnte
kijän tulee saada viikossa yksi vapaapäivä, 
joka pitää sijoittaa välittömästi päivittäisen 
Iepoajan jälkeen. Jokaisen vapaapäivän välillä 
saa olla enintään kuusi vuorokautta. Viikkole
po pitää mikäli mahdollista sijoittaa sunnun
taiksi ja sen tulee olla samanaikaisesti kaikilla 
työpaikan työntekijöillä. Viimeksi mainittu ei 
koske maataloutta ja puutarhataloutta. 

Viikkolepo voidaan kuitenkin sijoittaa muul
lakin tavalla muun muassa tilapäisessä eläinten 
ja kasvien hoitotyössä sekä maataloustyössä, 
jolloin kahden viikkolevon välillä saa olla enin
tään 12 vuorokautta. 

3.3. Norja 

Norjan työaikasäännökset ovat selvästi yksi
tyiskohtaisempia kuin vastaavat säännökset 
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Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta säännöllinen 
työaika on 40 tuntia viikossa. Vuorokautinen 
työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia. Yli 
10 000 jäsenen ammattiyhdistys voi tehdä työ
ehtosopimuksen säännöllisestä työajasta lain 
estämättä. Säännöllinen työaika voidaan tie
tyissä tapauksissa laskea keskimääräiseksi kor
keintaan vuoden periodilla. 

Norjassa kello 21 :n ja 6:n välisenä aikana 
tehty työ on yötyötä, jonka tekeminen on 
yleensä kielletty. Y ötyö on sallittua muun 
muassa eläinten hoidossa, kaksivuorotyössä 
kello 6:n ja 24:n välillä, sekä työssä, jota ei 
tuotantoteknisistä syistä voida keskeyttää. Yli
työstä on maksettava vähintään 40 prosentin 
ylityökorvaus. Ylityö ei saa yhdessä säännölli
sen työajan kanssa ylittää 14 tunnin työaikaa 
päivässä. Ylityö ei saa ylittää 10 tuntia viikos
sa, 25 tuntia neljänä peräkkäisenä viikkona 
eikä 200 tuntia kalenterivuodessa. 

Norjan työaikasäännösten mukaan työnteki
jän on saatava vähintään 10 tunnin vapaa-aika 
kahden työjakson välillä. Työntekijälle on jär
jestettävä vähintään 36 tunnin pituinen yhtä
jaksoinen viikkovapaa niin, että vapaa-aikaan 
aina sisältyy yksi kokonainen vuorokausi. Va
paa-ajat on mikäli mahdollista sijoitettava sun
nuntai- tai pyhäpäiviksi. Työntekijän, joka on 
tehnyt sunnuntai- tai pyhäpäivätyötä, tulee 
saada vapaata seuraavana sunnuntaina tai py
hävuorokautena. 

4. Asian valmistelu 

Eduskunta edellytti työaikalakia säädettäes
sä vuonna 1946, että maatalouden työajoista 
säädetään erillinen laki. Samana vuonna halli
tus jätti valtiopäiville lakiesityksen, joka pe
ruutettiin. Maatalouden työaikalaki tuli voi
maan 1 päivänä lokakuuta 1970. Lainsäädän
nön puuttuessa alalla olivat kuitenkin olleet 
voimassa työehtosopimukset noin 20 vuoden 
ajan. 

Koska maatalouden työaikalaki on poiken
nut selvästi työaikalaista esimerkiksi säännölli
sen työajan osalta, on Suomen Ammattiliitto
jen Keskusjärjestö SAK ry esittänyt sosiaali-ja 
terveysministeriölle maatalouden työaikalain 
kumoamista ja sen alaisuudessa työskentele
vien työntekijöiden siirtämistä työaikalain so
veltamispiiriin. Tämän vuoksi sosiaali- ja ter
veysministeriö asetti 31 päivänä lokakuuta 
1985 maatalouden työaikatyöryhmän selvittä
mään maatalouden työaikalain mahdolliset 
puutteet ja epäkohdat sekä tekemään selvityk
sensä perusteella ehdotukset tarpeellisiksi lain
säädäntötoimenpiteiksi. Työryhmässä olivat 
edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, työ
suojeluhallitus, Maaseudun Työnantajaliitto, 
Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toimisto 
sekä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry. 

Hallituksen esitys perustuu sosiaali- ja ter
veysministeriön asettaman maatalouden työai
katyöryhmän yksimieliseen muistioon (työryh
mänmuistio 1987:27 STM). 

5. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö s töv aik utu k se t 

Esitys ei oleellisesti muuta nykyistä lailla 
säänneltyä tilannetta muuten kuin työajan 
sääntelyn osalta. Esityksellä ei voida arvioida 
olevan organisatorisia tai henkilöstövaikutuk
sia. 

6. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys perustuu pääsääntöisesti voimassa ole
van työaikalain säännöksiin sekä alan työehto
sopimuksiin. Tämän vuoksi esityksellä ei ole 
merkittäviä taloudellisia eikä julkistaloudellisia 
vaikutuksia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Maatalouden työaikalaki 

Lakiehdotus vastaa rakenteeltaan työaikala
kia. Työaikalaista on esityksessä poikettu vain 
siltä osin kuin maatalouden erityispiirteet ja 
-olosuhteet ovat vaatineet erityisiä säännöksiä. 

1 §. Voimassa olevan maatalouden työaika
lain soveltamisala ehdotetaan pääsääntöisesti 
pysytettäväksi ennallaan. Maatalouden työai
kalain alaisia olisivat maatalouden ja sen välit
tömässä yhteydessä suoritettavat työt sekä sen 
sivuelinkeinot, mikäli viimeksi mainittujen har
joittamista ei ole pidettävä itsenäisenä yrittämi
senä. Sivuelinkeino katsotaan kuuluvaksi maa
talouden yhteyteen silloin, kun ne muodostavat 
yhteisen taloudellisen kokonaisuuden ja niillä 
on yhteinen johto. Lisäksi maataloudella on 
yrityskokonaisuudessa oltava suurempi osa 
kuin sivuelinkeinolla. Tällaisia maatalouden 
sivuelinkeinoja ovat muun muassa viljan kui
vatus, kotitarvejauhatus ja -sahaus sekä soran 
ja saven otto. 

Laki koskisi välittömästi maatalouden tai 
sen sivuelinkeinojen yhteydessä suoritettavaa 
rakennusten sekä myös maataloustyöntekijöi
den ja heihin verrattavassa asemassa olevien 
henkilöiden asuntojen kunnossapitoa ja kor
jaamista. Sen sijaan asuntojen rakentaminen 
jäisi nykyisestä laista poiketen ehdotetun lain 
ulkopuolelle. Lain piiriin jäisi edelleen itsenäi
sesti tai erillään maataloudesta harjoitettu puu
tarhatalous ja eläintenhoito. 

Laki koskisi siten muun muassa kauppapuu
tarhoja, taimitarhoja ja sieniviljelmiä sekä si
kaloita, turkistarhoja ja kanaloita, joita hoide
taan erillään varsinaisista maatalousyrityksistä. 
Edelleen lain piiriin kuuluisivat kalanviljely- ja 
-kasvatustoiminta sekä eläintenhoito ravi- ja 
ratsastustalleilla sekä maatalouslomitustyöt. 

Lain piirissä olisivat myös eräät maatalou
den välittömässä yhteydessä suoritettavat työt, 
vaikkakaan maatalousyritys ei niissä olisi itse 
työnantajana. Tällaisia töitä tekevät muun 
muassa karjantarkkailijat, seminologit ja maa
talouslomittajat. 

2 §. Ehdotetun maatalouden työaikalain 
2 §:n 1 kohdaksi on otettu säännösehdotus, 
joka vastaa voimassa olevan lain 3 §:n 1 mo
mentin 1 kohtaa. Sen mukaan lakia ei sovellet
taisi työhön, jonka suorittaja elää vakinaisesti 
työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen 
aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai 
etenevässä polvessa tai on hänen ottolapsensa 
tai ottovanhempansa tai jonkun tässä tarkoite
tun puoliso. Mikäli työnantajana on tässä työs
sä muitakin työntekijöitä, tulisivat edellä mai
nitut lähisukulaiset tämän lain piiriin. Edelly
tyksenä on kuitenkin työsuhteen olemassaolo 
siihen kuuluvine työnantajan johto- ja valvon
taoikeuksineen. 

Voimassa olevan maatalouden työaikalain 
2 §:n 1 kohdan mukaan laki ei koske yritystä 
tai työtä, jossa yhtä tai useampaa työntekijää 
käytetään tilapäisesti työhön yhtäjaksoisesti 
enintään kuusi työpäivää. Säännös ehdotetaan 
muutettavaksi työaikalain 1 §:n 2 momentin 3 
kohdan mukaiseksi siten, että lain alaista ei 
olisi sellaisessa liikkeessä, laitoksessa tai yrityk
sessä, jonka varsinaiseen toimintaan ei kuulu 
työntekijöiden käyttäminen, suoritettu tilapäi
nen työ, missä samanaikaisesti on enintään 
neljä työntekijää ja joka kestää enintään kuusi 
työpäivää. 

Myös säännösehdotuksen 3 ja 4 kohdat säi
lyttävät nykyisen käytännön mukaisen tilan
teen. Siten metsätyö, juurikasvien hoitotyö ja 
marjanpoiminta olisivat vapaita työaikarajoi
tuksista silloin, kun työ tehdään urakkapalkal
la ja työntekijä saa itse määrätä työ- ja lepoai
kansa. Samoin poronhoito pysyisi edelleen työ
aikasäännösten ulkopuolella. 

3 §. Pykäläehdotuksen mukaan lakia olisi 
sovellettava paitsi 18 vuotta täyttäneisiin, myös 
nuorempiin työntekijöihin, mikäli heidän työ
ajastaan ja käyttämisestään lakiehdotuksessa 
tarkoitettuun työhön ei ole erikseen säädetty. 
Lakia olisi sovellettava myös työntekijöiden 
yhteiseen työkuntaan, jos siihen kuuluvat ovat 
sitoutuneet työnantajan johdon ja valvonnan 
alaisina tekemään jonkin työn, sekä heidän 
työnantajan suostumuksella avukseen työhön 
ottamiinsa työntekijöihin. Vastaavaa säännös-
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tä ei ole nykyisessä laissa. Säännösehdotus on 
samansisältöinen kuin työaikalain vastaava 
säännös. 

4 §. Säännösehdotuksen 1 ja 3 momentti 
vastaavat maatalouden työaikalain 3 §:n 1 mo
mentin 2 kohtaa ja 2 momenttia. Sen sijaan 
työnjohtaja-asemassa olevista työntekijöistä ei 
ole mitään säännöksiä. Tämän vuoksi ehdote
taan 2 momentissa, että työnjohtajiin sovellet
taisiin ehdotettua lakia samalla tavalla kuin 
heihin sovelletaan työaikalakia. Säännösehdo
tus merkitsee sitä, että muun muassa johtavaan 
maatalouslomittajaan sovellettaisiin ehdotettua 
lakia lukuun ottamatta 11 ja 15 §:n säännök
siä, jotka koskevat kotona tehtävän työn ja 
yötyön rajoittamista. 

5 §. Lain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä 
koskeva pykäläehdotus vastaa voimassa olevan 
lain 4 §:ää ja työaikalain 4 §:ää. 

6 §. Maatalouden työaikalain 5 §:n mukaan 
säännöllinen työaika on enintään yhdeksän 
tuntia vuorokaudessa ja 45 tuntia viikossa. 
Säännösehdotuksen mukaan säännöllinen työ
aika maatalousalalla tulisi pääsääntöisesti työ
aikalain mukaiseksi, jolloin säännöllinen työai
ka olisi kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 
tuntia viikossa. 

Maatalousalalla on työn tarpeessa suuria 
kausivaihteluja eri vuodenaikojen välillä. Tästä 
syystä on varattu mahdollisuus vaihdella sään
nöllisen viikoittaisen työajan pituutta siten, 
että se on keskimäärin 40 tuntia. Edellytyksenä 
on ennalta laadittu työtuntijärjestelmä enin
tään kalenterivuoden ajaksi. Työaikalaista poi
keten tasoittumisjakso voisi olla kolmen kuu
kauden pituinen. 

Lisäksi kotieläinten hoitotyössä voitaisiin 
poiketa työaikalain säännöksistä. Kotieläinten 
hoitotyötä tekevän työntekijän säännöllinen 
työaika voisi olla 56 tuntia viikossa, kun viik
kolepopäivä on 16 §:n mukaisesti siirretty. Täl
löin työtä varten on ennakolta laadittava työ
tuntijärjestelmä, jonka mukaan viikoittainen 
säännöllinen työaika tasoittuu 40 tuntiin enin
tään kalenterivuoden pituisena ajanjaksona. 
Pykälään ehdotetaan lisäksi otettavaksi työai
kalain 5 §:n 4 momentissa oleva säännös vuo
rokauden alkamisesta kello 00, jollei ole sovit
tu sen alkamisesta samaan aikaan kuin työnte
kijän on säännönmukaisesti saavuttava työ
hönsä. 

7 §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi liukuvaa 
työaikaa koskeva säännös. Säännösehdotus 
vastaa työaikalain 5 b §:n säännöstä, joka tuli 

2 381628N 

voimaan 1 päivänä elokuuta 1988 (285/88). 
Säännösehdotuksen tarkoituksena on moni
puolistaa työelämän osapuolten mahdollisuuk
sia liukuvan työajan järjestelyissä. Säännöseh
dotus ei pidennä eikä lyhennä kokonaistyöai
kaa. Sen mukaan voitaisiin erikseen työnanta
jan ja työntekijän kesken sopia lakiehdotuksen 
6 §:n tarkoittaman vuorokautisen työajan jär
jestämisestä liukuvana siten, että työntekijä 
sovituissa rajoissa itse valitsisi päivittäisen työ
aikansa alkamis- ja päättymisajankohdan. Liu
kuvaa työaikaa käyttöön otettaessa olisi samal
la sovittava kiinteästä työajasta, työajan vuo
rokautisesta liukumarajasta, lepoaikojen sijoit
tamisesta, säännöllisen työajan pidennysten ja 
alitusten enimmäiskertymästä sekä tasoittumis
jaksosta. 

8 §. Valtakunnallisilla työmarkkinajärjes
töillä olisi säännösehdotuksen mukaan oikeus 
sopia työaikalakia vastaavasti säännöllisestä 
työajasta poikkeavasti. Edellytyksenä on, että 
työaika ei enintään kalenterivuoden aikana 
keskimäärin ylitä 40 tuntia viikossa. 

9 §. Maatalouden työaikalaissa ei ole työnte
kijän varallaoloa koskevia säännöksiä. Varal
laolo liittyy tilanteisiin, joissa työtä saattaa 
tulla suoritettavaksi ajankohtina, joita ei voida 
ennakolta määrätä. Tällaisia töitä ovat muun 
muassa tilalle tulevien tai sieltä toimitettavien 
tavaroiden vastaanoton tai lähettämisen viiväs
tyminen. Säännösehdotus vastaa työaikalain 
8 §:n varallaolosäännöstä paitsi 3 momentin 
osalta. Kunnallisten maatalouslomittajien työ
paikat sijaitsevat usein kaukana työntekijän 
kotoa ja edellyttävät siten mahdollisuutta sopia 
työehtosopimuksella varallaolosta myös pää
säännöstä poiketen. 

10 §. Voimassa olevan lain 7 §:n mukaan 
työaika alkaa talouskeskuksessa ja päättyy työ
paikalla. Pitkistä matkoista maksetaan työnte
kijälle korvausta. Työaikalain 9 §:ää vastaavan 
säännösehdotuksen mukaan työaika alkaa 
työnantajan määräämästä lähtöpaikasta ja 
päättyy lähtöpaikalla. Nykyisestä tilanteesta 
poiketen myös palaaminen työnantajan mää
räämään lähtöpaikkaan luettaisiin työaikaan. 

11 §. Maatalouden työaikalakiin ehdotetaan 
lisättäväksi työaikalain 10 §:ssä oleva säännös, 
jonka mukaan työaikoja ei saa pidentää anta
malla työtä työntekijän kotona tehtäväksi. 

12 §. Maatalouden työaikalain 11 §:n mu
kaan työntekijää saa hänen suostumuksellaan 
pitää ylityössä säännöllisten työaikojen lisäksi 
enintään 48 tuntia neljän peräkkäisen viikon 
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aikana tai kylvö- ja sadonkorjuutyössä enin
tään 60 tuntia neljän peräkkäisen viikon aika
na. Kalenterivuoden aikana saa ylityötä teettää 
enintään 300 tuntia. Koska työaikalain sään
nöllisen työajan ylittämistä koskevissa sään
nöksissä kuvattu järjestely on sovellettavissa 
myös maatalousalalla, säännösehdotus on työ
aikalain 11 § :n mukainen. 

Pykäläehdotuksen mukaan kalenterivuoden 
aikana saisi säännöllisen vuorokautisen työ
ajan lisäksi teettää enintään 200 tuntia ja 
viikoiHaista ylityötä enintään 120 tuntia kalen
terivuoden aikana. Erityisten syiden niin vaa
tiessa työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan 
poikkeuslupajaoston luvalla saisi edellä mainit
tujen vuotuisten ylityötuntien lisäksi pitää 
työntekijää hänen suostumuksellaan ylityössä 
enintään puolet niiden määrästä. 

Edellä mainittujen ylityötuntimäärien lisäksi 
saataisiin yhdenmukaisesti työaikalain kanssa 
työntekijää sekä työnjohtajaa pitää enintään 
kolme tuntia viikossa niissä aloittamis- ja lo
pettamistöissä, jotka ovat välttämättömiä, jot
ta yrityksen muut työntekijät voisivat suorittaa 
työtä koko säännöllisen työaikansa taikka jot
ka työnjohtaja tekee välittömästi ennen kuin 
hänen johdettaviensa työntekijäin työaika al
kaa tai sen päätyttyä. 

Jos syntyisi erimielisyyttä siitä, onko työ 
laissa tarkoitettua aloittamis- tai lopettamistyö
tä, asia voitaisiin jättää työneuvoston ratkais
tavaksi. 

13 §. Työaikalakia vastaavasti lakiin ehdote
taan otettavaksi säännös ylityön määräytymi
sestä käytettäessä liukuvaa työaikaa. 

14 §. Maatalouden työaikalain 12 §:n mu
kaan hätätyönä, joka oikeuttaa pidentämään 
säännöllisiä työaikoja, on pidetty paitsi luon
nontapahtuman, tapaturman tai muun seikan, 
jota ei ole voitu ennakolta tietää, aiheuttamaa 
keskeytystä tai sen uhkaa yrityksen säännölli
sessä toiminnassa taikka hengen, terveyden tai 
omaisuuden joutumista vaaranalaiseksi myös 
kotieläimen synnytystä, onnettomuutta tai sai
rautta. Koska kotieläinten poikimista ei ole 
pidettävä yllättävänä seikkana, jota ei ennalta 
tiedettäisi, hätätyötä koskevassa säännösehdo
tuksessa sitä ei enää ole. Muuten säännösehdo
tus vastaa maatalouden työaikalain säännöstä. 

15 §. Nykyisin yötyötä on maatalouden työ
aikalain 8 §:n mukaan kello 19 jälkeen tehtävä 
työ ja sitä voidaan teettää työssä, joka on 
järjestetty kahteen tai useampaan vuoroon, 
kasvihuoneiden ja kuivauslaitosten lämmityk-

sessä ja työntekijän suostumuksella kiireeilises
sä kylvö- ja sadonkorjuutyössä sekä muussa 
sellaisessa työssä, jonka suoritusta sen laadun 
vuoksi ei voida siirtää toiseen aikaan. Työaika
lain 13 §:ssä yötyöksi on määritelty kello 21 :n 
ja 6:n välillä tehtävä työ. Hallituksen esitykses
sä yö- ja vuorotyötä koskevaksi lainsäädän
nöksi on ehdotettu muun muassa, että työaika
lain yötyön määritelmä muutettaisiin tarkoitta
maan kello 22:n ja 6:n välillä tehtävää työtä. 
Mainitun hallituksen esityksen mukaista yö
työn määritelmää ehdotetaan myös maatalous
alalle. Alalla esiintyy sellaisia töitä, jotka on 
kuitenkin otettava huomioon yötyötä koske
vassa säännöksessä. 

Säännösehdotuksen mukaan yötyötä voitai
siin teettää työn ollessa järjestetty kolmeen tai 
useampaan vuoroon. Tämä saattaisi tulla kysy
mykseen esimerkiksi suurissa puutarhoissa. 
Kaksivuorotyö saattaisi tulla kysymykseen lä
hinnä viljan kuivatuksessa. Lyhyen kasvukau
den vuoksi myös peltojen muokkausta joudu
taan toisinaan suorittamaan kaksivuorotyönä. 
Vuorotyö saattaisi lisäksi tulla kysymykseen 
leikkuupuinnissa. 

Samoin yötyötä olisi lupa teettää jopa ilman 
vuorotyöjärjestelyjä paitsi työn säännöllisen 
kulun ylläpitämiseksi välttämättämissä huolto
ja korjaustöissä sekä hätätyössä myös kasvi
huoneiden ja kuivauslaitosten lämmityksessä. 
Lisäksi yötyö olisi mahdollista työntekijän 
suostumuksella kiireeilisessä kylvö- ja sadon
korjuutyössä, välittömästi kotieläinten poiki
miseen ja sairauden hoitoon liittyvässä työssä 
sekä muussa sellaisessa työssä, jonka suoritus
ta sen laadun vuoksi ei voida siirtää toiseen 
aikaan. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi eräät 
kasvinsuojelutoimenpiteet, joita on lupa suo
rittaa vain yön aikana. Samoin tällaisena työnä 
on pidettävä lypsykarjan hoitotyötä aamulla 
ennen kello kuutta silloin, kun siihen on tila
kohtaisesti perusteltua tarvetta esimerkiksi 
maidon keräilyn ajoituksen johdosta. Pykälä
ehdotuksella ei ole tarkoitettu muuttaa olen
naisesti maatalouden työaikalain soveltamis
käytäntöä, jonka mukaan lypsykarjan hoitotyö 
on voitu aloittaa ennen kello kuutta. 

Säännösehdotuksen mukaan yötyötä olisi li
säksi mahdollista teettää työsuojelupiirin työ
suojelulautakunnan poikkeuslupajaoston lu
valla sekä työssä, josta niin on sovittu valta
kunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä 
työehtosopimuksessa. 
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Vuorotyön määrittelevä säännösehdotuksen 
2 momentti on samanlainen kuin hallituksen 
esityksessä yö- ja vuorotyötä koskevaksi lain
säädännöksi. 

16 §. Työntekijälle olisi voimassa olevan lain 
mukaisesti sunnuntain ajaksi tai jollei se ole 
mahdollista, saman viikon muuna aikana an
nettava vähintään 34 tuntia kestävä yhdenjak
soinen viikkolepo. Pykäläehdotus lähtee sa
manpituisesta viikkolevosta. Keskeytymättö
mässä vuorotyössä saataisiin viikkolepo järjes
tää kuitenkin niin, että sitä kolmen viikon 
aikana tulisi keskimäärin vähintään 34 tuntia 
viikkoa kohti ja vähintään 28 tuntia kullakin 
kerralla. Maatalousalan töiden järjestelyjen 
vuoksi on tärkeää, että viikkolepopäivät voi
daan siirtää myöhemmin annettaviksi ja yhdis
tää useamman päivän yhtäjaksoiseksi vapaa
ajaksi. Tällainen yhdistäminen on välttämätön
tä esimerkiksi maatalouslomituksen onnistumi
selle ja lomittajatyövoiman hankkimiselle. 

Viikkolevon aikana ei saisi teettää työtä. 
Esityksessä on kuitenkin mainittu kuusi ta
pausta, jolloin työntekijää voidaan pitää työs
sä viikkolepopäivinäkin. Näistä 3 momentin 1, 
2, 3 ja 5 kohta vastaavat työaikalain säännök
siä. Lisäksi esitetään mahdollisuutta poiketa 
tämän pykälän säännöksistä paitsi työehtosopi
muksella myös kotieläinten hoitotyössä sekä 
kiireeilisessä maatalouden kylvö- ja sadonkor
juutyössä. 

Viikkoleposäännöksistä voitaisiin poiketa 
myös eräissä huolto-, korjaus- ja järjestelytöis
sä, jotta normaali työ pääsisi joustavasti käyn
tiin työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi 
sekä kiireeilisessä kylvö- ja sadonkorjuutyössä. 

Säännösehdotuksen 5 ja 6 kohtien osalta 
työaikaa on lyhennettävä tilapäiseen työhön 
käytetyllä ajalla viimeistään kuuden viikon ku
luessa viikkolevon siirtämisestä. Pykälä sisäl
tää myös mahdollisuuden korvata pitämättä 
jäänyt viikkolepo rahalla. 

17 §. Vuorokautista lepoaikaa koskeva py
käläehdotus vastaa voimassa olevaa maatalou
den työaikalakia ja se on samanlainen kuin 
työaikalain vuorokautista lepoaikaa koskeva 
16 §. 

18-21 §. Ylityöstä ja hätätyöstä, jota teh
dään vuorokautisen säännöllisen työajan lisäk
si, ehdotetaan maksettavaksi korotettua palk
kaa voimassa olevien periaatteiden mukaisesti. 
Säännösehdotukset vastaavat työaikalain 
17 § :ää sillä lisäyksellä, että ylityöstä maksetta-

va palkka voitaisiin ennen ylityön aloittamista 
sopia vaihdettavaksi vastaavaan vapaa-aikaan 
säännöllisenä työaikana. Tällainen vapaa-aika 
olisi annettava ja otettava kahden kuukauden 
kuluessa ylityön tekemisestä. 

22 §. Säännösehdotus koskee ylityökorvaus
ta vastaavan korvauksen laskemista työsuhteen 
päättyessä käytettäessä liukuvaa työaikaa. Esi
tys vastaa työaikalain 17 a §:n säännöstä. 

23 §. Sunnuntaityökorvausta koskeva pykä
läehdotus vastaa pääpiirteissään voimassa ole
vaa maatalouden työaikalakia. Säännösehdo
tus on rakenteeltaan työaikalain 18 §:ää vas
taava. Ehdotuksessa on otettu maatalouden 
erityistarpeet huomioon nykyisen työehtosopi
muskäytännön mukaisesti siten, että määräai
kaisessa, lähinnä kuntaan tai kuntainliittoon 
työsuhteessa olevien maatalouslomittajien sun
nuntaityöstä näiden suorittaessa säännölliseen 
viikkotyöaikaansa kuuluvaa työtä, ei makseta 
sunnuntaityökorvausta. Tällaiset maatalous
lomittajat eivät saa pääasiallista toimeentu
loaan maatalouslomituksesta. 

24 §. Työlainsäädännössä vakiintuneen ja 
työelämän tarpeisiin perustuvan säännöksen 
mukaan työsuhteen aikana syntyneet oikeudet 
erillisiin korvauksiin on selvitettävä suhteelli
sen nopeasti. Säännösehdotuksen vuoden kan
neaika, joka koskee oikeuden raukeamista eril
lisiin rahakorvauksiin sekä ylityö- ja sunnun
taityökorvauksiin, vastaa työaikalain 19 §:ää. 

25 §. Pykäläehdotus rinnastaa lakiehdotuk
sen soveltamisessa toisiinsa erilaiset työehto-, 
virkaehto- ja toimiehtosopimukset maatalou
den työaikalain 6 §:n ja työaikalain 19 a §:n 
mukaisesti. 

26 §. Työaikalain 20 §:n mukaan työnanta
jan on laadittava työtuntijärjestelmä, josta sel
viää, milloin työ alkaa ja päättyy, sekä ruo
kailu- ja lepoajat. Maatalouden työaikalaissa 
ei ole tällaista säännöstä. Koska myös maata
lousalalla työskenteleville työntekijöille on tär
keää tietää tulevat työajat, säädösehdotuksen 
26 §:ään on otettu työaikalakia vastaava sään
nös. Ehdotuksessa käytetään termiä työaika
järjestelmä erotukseksi lakiehdotuksen 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta, säännöllisen työajan 
tasoittumisjaksoa varten laadittavasta työtunti
järjestelmästä. 

Säännösehdotus vastaa myös pidettävien 
luetteloiden ja niistä annettavien selvitysten 
osalta työaikalain säännöksiä. 

27 §. Hallituksen tarkoituksena on ollut ke
hittää yö- ja vuorotyötä tekevien työntekijöi-
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den olosuhteita. Tämän vuoksi hallituksen esi
tykseen yö- ja vuorotyötä koskevaksi lainsää
dännöksi sisältyy työaikalain muutosehdotus, 
jonka mukaan vuorotyössä töiden alkamista ja 
päättymistä koskeva työtuntijärjestelmä on 
saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin 
ja vähintään yhtä viikkoa ennen siinä tarkoite
tun ajanjakson alkamista. Säännösehdotus on 
tämän työaikalain muutosehdotuksen mukai
nen. 

28 §. Lain nähtävänäpitoa koskeva pykälä
ehdotus noudattaa täysin työlainsäädännössä 
omaksuttua käytäntöä. 

29 §. Työlainsäädännön noudattamisen val
vonta kuuluu säännönmukaisesti työsuojeluvi
ranomaisille. 

30 § ja 31 §. Rangaistuksia ja syytteeseen 
panoa koskevat säännösehdotukset vastaavat 
maatalouden työaikalain ja työaikalain sään
nöksiä. 

32 §. Pykäläehdotuksen mukaan tarkemmat 
säännökset voidaan antaa asetuksella. Valtio
neuvosto voisi kuitenkin antaa tarkempia mää
räyksiä kuljetuksen järjestämisestä yötyötä te
kevälle työntekijälle työvuoron alkamis- ja 
päättymisajankohtana. Säännösehdotus on 
työaikalain ja hallituksen siihen tekemän muu
tosehdotuksen mukainen. 

1.2. Laki nuorten työntekijäin suojelusta 

Nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 
2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lakia 

sovelletaan hyvin rajoitetusti maataloudessa 
tehtäviin töihin. Työaikasuojelun kannalta ei 
ole kuitenkaan perusteltua, että maataloudessa 
työskentelevät nuoret työntekijät olisivat eri 
asemassa kuin muut nuoret työntekijät varsin
kaan, kun maatalouden työaikasääntelyä esite
tään yhdenmukaistettavaksi työaikalain kans
sa. Tämän vuoksi nuorten työntekijäin suoje
lusta annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 
jolla maataloudessa työskentelevät nuoret 
työntekijät on rajattu lain muiden paitsi 4 §:n 
säännöksen soveltamisen ulkopuolelle, ehdote
taan kumottavaksi. Säännöksen 2 momentin 
muuttamistarve on tekninen ja johtuu 1 mo
mentin muuttamisesta. 

2. Voimaantulo 

Maatalousalan töiden painopiste on suurelta 
osin kasvukaudessa. Näiden töiden järjestely
jen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että 
koko kasvukauden ajan voitaisiin soveltaa sa
moja työaikasäännöksiä. Tämän vuoksi ehdo
tetaan, että lakiehdotukset tulisivat voimaan 1 
päivänä toukokuuta 1989. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Maatalouden työaikalaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Lain soveltamisala 

1 § 

Tätä lakia sovelletaan liikkeessä, laitoksessa 
ja yrityksessä tehtävään jäljempänä mainittuun 
työhön, jota työntekijä tekee sopimuksen pe
rusteella työnantajalle tämän johdon ja val
vonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta 
vastaan. 

Tämän lain alaisia ovat: 
1) maataloustyö ja sellainen maatalouden 

sivuelinkeinojen harjoittaminen, jota ei ole 
pidettävä itsenäisenä yrittämisenä, sekä maata
louden välittömässä yhteydessä suoritettavat 
työt; 

2) välittömästi maatalouden tai sen sivuelin
keinojen yhteydessä suoritettava rakennusten 
sekä myös maataloustyöntekijäin ja heihin ver
rattavassa asemassa olevien henkilöiden asun
tojen kunnossapito ja korjaaminen; sekä 

3) itsenäisesti tai erillään maataloudesta har
joitettu puutarhatalous _ja eläintenhoito. 

2 § 
Tämän lain alaisia eivät ole: 
1) liike, laitos tai yritys, jos siinä ei ole 

muita työntekijöitä kuin työnantajan taloudes
sa vakinaisesti elävä, hänelle tai hänen avio
puolisolleen suoraan takenevassa tai etenevässä 
polvessa sukua oleva henkilö tai hänen ottolap-

sensa, ottovanhempansa tai jonkun tässä mai
nitun puoliso; 

2) sellaisessa liikkeessä, laitoksessa tai yri
tyksessä, jonka varsinaiseen toimintaan ei kuu
lu työntekijäin käyttäminen, suoritettu tilapäi
nen työ, missä samanaikaisesti on enintään 
neljä työntekijää ja joka kestää enintään kuusi 
työpäivää; 

3) metsätyö, juurikasvien hoito- ja nostotyö 
ja marjanpoiminta, joita tehdään urakkapal
kalla ja joissa työntekijä saa itse määrätä työ
ja lepoaikansa; eikä 

4) poronhoito. 

3 § 

Tämän lain säännöksiä on sovellettava kah
deksantoista vuotta täyttäneisiin työntekijöi
hin. Tätä nuorempiin työntekijöihin säännök
siä sovelletaan, mikäli heidän työajastaan ja 
käyttämisestään tässä laissa tarkoitettuun työ
hön ei ole erikseen säädetty. 

Tämä laki koskee 1 momentissa mainituin 
edellytyksin myös työntekijöitä, jotka työkun
tana ovat sitoutuneet työnantajan johdon ja 
valvonnan alaisina tekemään jonkin työn yh
teisesti, sekä heidän työnantajan suostumuksel
la avuksensa työhön ottamiaan työntekijöitä. 

4 § 
Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, joka toimii 
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liikkeessä, laitoksessa tai yrityksessä johtavassa 
asemassa. 

Sellaiseen työntekijään, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa 
työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti 
ottaa osaa johdettaviensa taikka valvottaviensa 
työntekijöiden työhön, sovelletaan tätä lakia, 
ottamatta kuitenkaan lukuun 11 ja 15 §:n 
säännöksiä. 

Asetuksella säädetään keihin valtion, kun
nan ja muun julkisen yhteisön viran- ja toi
menhaitijoihin on sovellettava, mitä tässä lais
sa on työntekijästä säädetty ja miten sellaiselle 
viran- tai toimenhaltijalle, joka on verrattavis
sa 2 momentissa tarkoitettuun työntekijään, on 
määrättävä 21 ja 23 §:n mukaan tuleva kuu
kausikorvaus. 

5 § 
Virallisen syyttäjän tai työsuojeluviranomai

sen taikka työnantajien tai työntekijöiden kes
kusjärjestöjen pyynnöstä on työneuvoston rat
kaistava, onko työtä tai työntekijää pidettävä 
sellaisena, johon tätä lakia on sovellettava. 
Samassa järjestyksessä voidaan työneuvoston 
ratkaistavaksi saattaa kysymy:~ siitä, onko tä
män lain alainen työntekijä sellainen, jota 
tarkoitetaan 4 §:n 2 momentissa. 

Työsuojeluviranomaisen on, milloin asian
osainen sitä vaatii, saatettava 1 momentissa 
mainittu kysymys työneuvoston ratkaistavaksi, 
jollei asiaa muuten ole pidettävä ilmeisen selvä
nä. 

1 os tuomioistuimessa vireillä olevan asian 
ratkaisu riippuu 1 momentissa mainitusta kysy
myksestä, tuomioistuimen on siirrettävä tämän 
kysymyksen ratkaiseminen työneuvostolle, mil
loin katsoo sen tarpeelliseksi tai asianosainen 
sitä vaatii. Tuomioistuin saa päättää asian 
vasta sen jälkeen, kun sille on toimitettu työ
neuvoston ratkaisu. 

2 luku 

Säännöllinen työaika 

6 § 
Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia 

vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. 
Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan 

järjestää myös siten, että se on keskimäärin 40 
tuntia edellyttäen, että työtä varten on enna
kolta laadittu työtuntijärjestelmä enintään ka
lenterivuoden pituiseksi ajaksi, jonka kuluessa 

viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu sa
nottuun keskimäärään. 

Vuorokautista säännöllistä työaikaa voi
daan, jos siitä etukäteen sovitaan, tilapäisesti 
pidentää enintään tunnilla edellyttäen, että vii
koittainen säännöllinen työaika enintään kol
men kuukauden pituisena ajanjaksona tasoit
tuu keskimäärin 40 tuntiin. 

Milloin pääasiassa kotieläinten hoitotyössä 
olevan työntekijän viikkolepopäivä on 16 §:n 
mukaisesti siirretty, säännöllinen työaika saa 
olla enintään 56 tuntia viikossa edellyttäen, 
että työtä varten on ennakolta laadittu työtun
tijärjestelmä, jonka mukaan viikoittainen 
säännöllinen työaika tasoittuu 40 tuntiin enin
tään kalenterivuoden pituisena ajanjaksona. 

Vuorokauden lasketaan alkavan kello 00, 
jollei ole sovittu sen alkamisesta samaan ai
kaan kuin työntekijän on säännönmukaisesti 
saavuttava työhönsä. 

7 § 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia 6 §:n 

1 momentin ja työehtosopimuksen säännöllisen 
työajan pituutta ja sijoittamista koskevien 
määräysten estämättä liukuvasta työajasta si
ten, että työntekijä voi sovituissa rajoissa mää
rätä työnsä päivittäisen alkamis- ja päättymis
ajankohdan. Sovittaessa liukuvan työajan 
käyttöönotosta on samalla sovittava kiinteästä 
työajasta, työajan vuorokautisesta liukumara
jasta, lepoaikojen sijoittamisesta, säännöllisen 
työajan pidennysten ja alitusten enimmäisker
tymästä sekä tasoittumisjaksosta. 

Liukuvan työajan järjestelmässä voidaan 
säännöllistä vuorokautista työaikaa pidentää 
liukuma-ajan määrällä, kuitenkin enintään 
kahdella tunnilla. Edellä 1 momentissa mainit
tu enimmäiskertymä saa olla enintään 20 tuntia 
ja tehdyn viikoittaisen säännöllisen työajan 
tulee tasoittua keskimäärin 6 §:n 1 momentin 
tai työehtosopimuksen mukaisen säännöllisen 
työajan pituiseksi enintään kalenterivuoden ai
kana. 

Jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko sopimus 
tämän lain mukainen, asia voidaan saattaa 
työneuvoston ratkaistavaksi. 

8 § 
Työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä, 

joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on 
oikeus työehtosopimuksessa sopia säännöllises
tä työajasta 6 §:n säännöksistä poikkeavasti. 
Työaika ei kuitenkaan saa enintään kalenteri-
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vuoden aikana keskimäärin ylittää 40:ää tuntia 
viikossa. Tällaista työehtosopimuksen mää
räystä on noudatettava siinä laajuudessa kuin 
sopimukseen sidottu työnantaja muutoinkin on 
velvollinen sopimusta soveltamaan. 

9§ 
Milloin työntekijä sopimuksen mukaan on 

velvollinen oleskelemaan asunnossaan, josta 
hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön, ei 
sitä aikaa, jonka hän täten työtä suorittamatta 
joutuu olemaan sidottuna, lueta työaikaan, 
vaikka siitä olisikin sovittu suoritettavaksi kor
vausta. 

Työntekijälle on suoritettava 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa korvaus vähintään 
puolesta siinä mainitusta ajasta joko rahana tai 
siten, että vähintään puolet sanotusta ajasta 
luetaan työaikaan. 

Tämän lain 25 §:ssä tarkoitetun työehtosopi
muksen piiriin kuuluvan maatalouslomittajan 
varallaolosta voidaan sopia 8 §:ssä tarkoitettu
jen yhdistysten tekemällä työehtosopimuksella 
myös siten, että työntekijä on velvollinen ole
maan varallaoloaikana tähän tarkoitukseen so
pivassa huoneessa joko työpaikalla tai sen 
yhteydessä. 

10§ 
Työaikaan luetaan kulkeminen tai kuljetus 

työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsi
naiseen työn suorittamispaikkaan ja sieltä läh
töpaikkaan palaaminen. Muussa tapauksessa 
matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, 
vaikka siitä olisikin sovittu suoritettavaksi kor
vausta. 

11§ 
Työnantaja ei saa pidentää tässä laissa sää

dettyjä työaikoja antamalla työtä työntekijän 
kotona tehtäväksi. 

3 luku 

Säännöllisen työajan ylittäminen 

12 § 
Työntekijää saa hänen suostumuksellaan pi

tää ylityössä 6 §:n 1 ja 3 momentissa säädetyn 
säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi 
enintään 20 tuntia kahden viikon pituisena 
ajanjaksona. 

Edellä 1 momentissa mainitun vuorokautisen 
ylityön lisäksi saa työntekijää hänen suostu-

muksellaan pitää sellaisessa viikoittaisessa yli
työssä, joka ylittää 6 §:n 1 momentissa sääde
tyn tai sanotun pykälän 2 momentissa maini
tun työtuntijärjestelmän mukaan määräytyvän 
säännöllisen viikoittaisen työajan, mutta ei yli
tä säännöllistä vuorokautista työaikaa, enin
tään 16 tuntia kahden viikon pituisena ajanjak
sona. 

Kalenterivuoden aikana saa 1 momentissa 
mainittua ylityötä teettää enintään 200 tuntia 
ja 2 momentissa mainittua ylityötä enintään 
120 tuntia. Työsuojelupiirin työsuojelulauta
kunnan poikkeuslupajaoston luvalla saa, mil
loin erityiset syyt sitä vaativat, edellä mainittu
jen vuotuisten ylityötuntimäärien lisäksi pitää 
työntekijää hänen suostumuksellaan ylityössä 
enintään puolet niiden määrästä. 

Edellä tässä pykälässä mainittujen ylityötun
timäärien lisäksi saa työntekijää pitää ylityössä 
enintään kolme tuntia viikossa niissä aloitta
mis- ja lopettamistöissä: 

1) jotka ovat välttämättömiä, jotta liikkeen, 
laitoksen tai yrityksen muut työntekijät voivat 
suorittaa työtä koko säännöllisen työaikansa; 
taikka 

2) jotka 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
työntekijä tekee välittömästi ennen kuin hänen 
johdettaviensa työntekijöiden työaika alkaa tai 
sen päätyttyä. 

Jos ilmaantuu erimielisyyttä siitä, onko työ 
sen laatuista, jota 4 momentissa tarkoitetaan, 
voidaan kysymys saattaa työneuvoston ratkais
tavaksi. 

13 § 
Edellä 7 §:ssä mainitussa työssä on 12 §:ssä 

tarkoitettua ylityötä työ, jota työnantaja teet
tää työntekijän suostumuksella 6 §:n 1 momen
tissa ja 7 §:ssä mainittujen työaikojen lisäksi. 

14 § 
Kun luonnontapahtuma, tapaturma tai muu 

seikka, kuten kotieläimen sairaus tai sille sattu
nut onnettomuus, jota ei ole voitu ennakolta 
tietää, on aiheuttanut keskeytyksen liikkeen, 
laitoksen tai yrityksen säännöllisessä toimin
nassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen 
keskeytykseen taikka hengen, terveyden tai 
omaisuuden joutumiseen vaaranalaiseksi, saa 6 
ja 8 §:n mukaan määräytyviä säännöllisiä työ
aikoja pidentää enintään neljän viikon aikana 
siinä määrin kuin mainitut syyt vaativat. Täl
laisesta työajan pidennyksestä sekä sen syystä, 
laajuudesta ja todennäköisestä kestosta on 
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työnantajan viivytyksettä tehtävä kirjallinen 
ilmoitus asianomaiselle työsuojeluviranomai
selle. Työsuojeluviranomainen voi tutkittuaan 
asian joko jättää sen tehdyn ilmoituksen va
raan tai ryhtyä toimenpiteisiin pidennyksen 
rajoittamiseksi tai lopettamiseksi. 

Tässä pykälässä mainittua hätätyötä ei lueta 
12 §:ssä tarkoitettuun ylityöaikaan. 

4 luku 

Yö- ja vuorotyö 

15 § 
Työ, jota tehdään kello 22:n ja 6:n välisenä 

aikana, on yötyötä. Sitä on lupa teettää seu
raavissa tapauksissa: 

1) työssä, joka on järjestetty kolmeen tai 
useampaan vuoroon; 

2) työssä, joka on järjestetty kahteen vuo
roon, kuitenkin enintään kello yhteen asti; 

3) sellaisissa huolto- ja korjaustöissä, jotka 
ovat välttämättömiä liikkeessä, laitoksessa tai 
yrityksessä suoritettavan työn säännöllisen ku
lun ylläpitämiseksi; 

4) 14 §:ssä mainitussa hätätyössä; 
5) kasvihuoneiden ja kuivauslaitosten läm

mityksessä; 
6) työntekijän suostumuksella kiireellisessä 

kylvö- ja sadonkorjuutyössä, välittömästi ko
tieläinten poikimiseen ja sairauden hoitoon 
liittyvässä työssä sekä muussa sellaisessa työs
sä, jota sen laadun vuoksi ei voida siirtää 
toiseen aikaan; 

7) työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan 
poikkeuslupajaoston luvalla ja sen määräämin 
ehdoin työssä, jossa muut erityiset syyt sitä 
vaativat; sekä 

8) työssä, josta niin on sovittu 8 §:ssä tar
koitetussa työehtosopimuksessa. 

Vuorotyössä tulee vuorojen vaihtua säännöl
lisesti ja muuttua ennakolta sovituin ajanjak
soin, jollei työsuojelupiirin työsuojelulauta
kunnan poikkeuslupajaosto ole myöntänyt 
poikkeusta tai 8 §:ssä tarkoitetut yhdistykset 
tekemässään työehtosopimuksessa ole toisin 
sopineet. Vuorojen katsotaan vaihtuvan sään
nöllisesti silloin, kun vuoro jatkuu enintään 
yhden tunnin yhdessä työhön sijalle tulleen 
vuoron kanssa tai kun vuorojen väliin jää 
enintään yhden tunnin aika. 

5 luku 

Lepoajat 

16 § 
Työntekijälle on annettava sunnuntain ajak

si tai, jollei se ole mahdollista, muuna viikon
aikana vähintään 34 tuntia kestävä yhdenjak
soinen viikkolepo. 

Keskeytymättömässä vuorotyössä saadaan 
kuitenkin viikkolepo järjestää niin, että sitä 
kolmen viikon aikana tulee keskimäärin vähin
tään 34 tuntia viikkoa kohti ja vähintään 28 
tuntia kullakin kerralla. 

Tämän pykälän säännöksistä voidaan poike
ta: 

1) milloin säännöllinen työaika vuorokau
dessa on enintään kolme tuntia; 

2) 14 §:ssä mainitussa hätätyössä; 
3) milloin työn teknillinen laatu ei salli joi

denkin työntekijöiden täydellistä työstä va
pauttamista; 

4) työssä, josta niin on sovittu 8 §:ssä tar
koitetussa työehtosopimuksessa; 

5) milloin työntekijää tarvitaan tilapäisesti 
työhön hänen viikkoleponsa aikana liikkeessä, 
laitoksessa tai yrityksessä suoritettavan työn 
säännöllisen kulun ylläpitämiseksi; sekä 

6) kotieläinten hoitotyössä sekä kiireellisessä 
maatalouden kylvö- ja sadonkorjuutyössä. 

Jos erimielisyyttä ilmaantuu siitä, onko työ 
sellaista kuin 3 momentin 3 kohdassa on sanot
tu, voidaan kysymys saattaa työneuvoston rat
kaistavaksi. 

Työntekijän säännöllistä työaikaa on kuiten
kin 3 momentin 5 ja 6 kohdassa mainituissa 
tapauksissa lyhennettävä tilapäiseen työhön 
käytetyllä ajalla kuuden viikon kuluessa viik
kolevon siirtämisestä tai työntekijälle on hänen 
suostumuksellaan suoritettava palkan lisäksi, 
siihen luettuna mahdolliset 18-21 ja 23 §:ssä 
säädetyt korotukset, erillinen rahakorvaus. 
Korvaus on suuruudeltaan sama kuin tilapäi
seen työhön käytetyltä ajalta tuleva peruspalk
ka. Korvausta ei saa sisällyttää kuukausipalk
kaan eikä 21 §:n 1 momentissa tai 23 §:n 5 
momentissa tarkoitettuun erilliseen korvauk
seen. 

17 § 
Kun työaika vuorokaudessa on pitempi kuin 

seitsemän tuntia, on työntekijälle, jäljempänä 
tässä pykälässä mainituin poikkeuksin, annet
tava työn aikana ainakin yksi säännöllinen, 
vähintään tunnin kestävä lepoaika, jonka aika-
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na hän saa esteettömästi poistua työpaikaltaan. 
Tämä ei kuitenkaan koske sellaisia työntekijöi
tä, joiden työpaikalla olo on työn jatkumiselle 
välttämätön. 

Milloin työ on järjestetty säännöllisesti vaih
tuviin seitsemää tuntia pitempiin vuoroihin, on 
työntekijälle annettava vähintään puoli tuntia 
kestävä lepoaika tai tilaisuus aterioida työn 
aikana. 

Edellä 1 ja 2 momentissa mainituista sään
nöksistä voidaan poiketa työsuojelupiirin työ
suojelulautakunnan poikkeuslupajaoston lu
valla tai työehtosopimuksella. Lepoaikaa ei saa 
kuitenkaan sopia 1 momentissa tarkoitetussa 
työssä puolta tuntia lyhyemmäksi eikä 8 §:ssä 
tarkoitettujen yhdistysten tekemästä työehtoso
pimuksesta poiketen. 

Lepoaikaa ei lueta työaikaan, jos työntekijä 
saa sinä aikana esteettömästi poistua työpai
kalta. 

Jos säännöllisesti toistuvasta tauosta on 
sovittu 8 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten teke
mässä työehtosopimuksessa, luetaan tällainen 
tauko, jollei työehtosopimuksessa toisin mää
rätä, työaikaan samoin edellytyksin kuin 4 
momentissa säädetään. 

6 luku 

Korotettu palkka 

18 § 
Ylityöstä ja hätätyöstä, jota tehdään 6 §:ssä 

mainitun vuorokautisen säännöllisen työajan 
lisäksi, on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 
maksettava viidelläkymmenellä prosentilla ja 
seuraavilta tunneilta sadalla prosentilla koro
tettu palkka. Muusta 6 §:n mukaisten säännöl
listen työaikojen lisäksi tehdystä ylityöstä mak
setaan viidelläkymmenellä prosentilla korotettu 
palkka. 

Milloin viikoitiainen säännöllinen työaika 
määräytyy 6 §:n 2 momentissa mainitun työ
tuntijärjestelmän mukaan ja työnantaja kat
kaisee työntekijän työsuhteen, ennen kuin tä
män työaika on tasoittunut keskimäärin 40 
tuntiin viikossa, lasketaan, montako tuntia 
keskimääräinen työaika keskenjääneenä ajan
jaksona on, päivittäistä ylityötä mukaan luke
matta, viikkoa kohti pitempi kuin 40 tuntia ja 
sanotun tuntimäärän ylittäviltä tunneilta mak
setaan ylityökorvausta vastaava korvaus. 

Jos työehtosopimuksin on poikettu 6 §:n 
säännöksistä, on työehtosopimuksessa myös 

3 381628N 

mainittava ne perusteet, joita käytetään lasket
taessa 1 momentin mukaista korotettua palk
kaa ylityöstä. 

19 § 
Laskettaessa 18 §:ssä mainittua palkan koro

tusta työstä, josta palkka on määrätty tuntia 
pitemmältä ajanjaksolta, on tunnilta suoritet
tava peruspalkka laskettava siten, että sopi
muksen mukainen palkka jaetaan säännölli
seen työhön käytetyllä tuntimäärällä. Työssä, 
jota suoritetaan kappale- tai urakkapalkalla, 
lasketaan tuntipalkka siten, että kappale- tai 
urakkapalkka jaetaan kappaleen valmistami
seen tai urakan suorittamiseen käytetyllä tunti
määrällä. Jos palkkaukseen sisältyy luontois
etuja, on ne otettava huomioon palkan koro
tusta laskettaessa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on mainit
tu, työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan 
poikkeuslupajaosto voi hakemuksesta vahvis
taa ne perusteet, joiden mukaan korotetun 
palkan määräämistä varten tarvittava perus
tuntipalkka lasketaan. 

20 § 
Ylityöstä maksettava palkka voidaan ennen 

ylityön aloittamista sopia vaihdettavaksi vas
taavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. 
Ylityötä vastaavan vapaa-ajan pituus lasketaan 
noudattaen soveltuvin osin 18 ja 19 §:n sään
nöksiä ylityöstä maksettavasta korvauksesta. 
Vapaa-aika on annettava ja otettava kahden 
kuukauden kuluessa ylityön tekemisestä. 

21 § 
Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle 

18-20 §:n mukaan tulevia etuja tai jolla edellä 
mainittu korotettu palkka sisällytetään perus
palkkaan, on mitätön. Kun kysymyksessä on 
4 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijä, voi
daan ylityöstä tuleva korotettu palkka kuiten
kin sopia maksettavaksi erillisenä kuukausikor
vauksena. 

Tämän lain 18-20 §:n säännöksistä voidaan 
poiketa 8 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten teke
mällä työehtosopimuksella. 

22 § 
Milloin viikoittainen säännöllinen työaika 

määräytyy 7 §:ssä mainitun liukuvan työajan 
järjestelmän mukaan ja työnantaja tai työnte
kijä irtisanoo työsuhteen päättyväksi tai työn
tekijä purkaa sen ennen kuin työaika on tasoit-
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tunut keskimäärin 6 §:n 1 momentin tai työeh
tosopimuksen mukaisen säännöllisen työajan 
pituiseksi viikossa, lasketaan, montako tuntia 
tehty keskimääräinen työaika keskenjääneenä 
ajanjaksona on, vuorokautista ylityötä mu
kaan lukematta, viikkoa kohti pitempi kuin 
säännöllinen työaika ja sanotun tuntimäärän 
ylittäviltä tunneilta maksetaan ylityökorvausta 
vastaava korvaus. 

23 § 
Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhla

päivänä tehdystä työstä, jota tässä laissa sano
taan sunnuntaityöksi, on maksettava kaksin
kertainen palkka. Kaksinkertaista palkkaa ei 
kuitenkaan makseta 25 §:ssä tarkoitetun työeh
tosopimuksen piiriin kuuluvien, määräaikaises
sa työsuhteessa olevien maatalouslomittajien 
työstä näiden suorittaessa säännölliseen viikko
työaikaansa kuuluvaa työtä. Jos työ on ylityö
tä tai hätätyötä, on siitä lisäksi suoritettava 
18-21 §:ssä säädetty korvaus, joka lasketaan 
työntekijän korottamattomasta palkasta. 

Mitä 18-21 §:ssä on säädetty ylityöstä ja 
hätätyöstä suoritettavan korotetun palkan las
kemisesta, on vastaavasti noudatettava myös 
sunnuntaityöstä suoritettavaa korotettua palk
kaa laskettaessa. 

Sunnuntaiksi tai kirkolliseksi juhlapäiväksi 
luetaan tässä laissa vuorokausi, joka alkaa 
kello 00 sanottuna päivänä, jollei ole sovittu 
sen alkamisesta samaan aikaan kuin työnteki
jän on säännönmukaisesti saavuttava työhön
sä. 

Työntekijää, joka työsopimuksensa ehtojen 
mukaan ei ole sitoutunut suorittamaan työtä 
sunnuntaina, ei ilman hänen suostumustaan 
saa velvoittaa siihen, paitsi 14 §:ssä mainituissa 
tapauksissa ja työssä, jota sen laadun vuoksi 
tehdään säännöllisesti kaikkina viikon päivinä. 

Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tä
män pykälän mukaan tulevia etuja tai jolla 
edellä mainittu korotettu palkka sisällytetään 
peruspalkkaan, on mitätön. Kun kysymyksessä 
on 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu työntekijä, 
voidaan sunnuntaityöstä korotettu palkka kui
tenkin sopia maksettavaksi kuukausikorvauk
sena tai yhdistettäväksi 21 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun erilliseen kuukausikorvaukseen. 

24 § 
Oikeus 9 §:ssä ja 16 §:n 5 momentissa tar

koitettuun erilliseen rahakorvaukseen sekä 
18-23 §:ssä säädettyyn korotettuun palkkaan 

on rauennut, jollei kannetta ole nostettu vuo
den kuluessa sen kalenterivuoden päättymises
tä, jolloin sellainen oikeus syntyi. 

7 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

25 § 
Mitä tässä laissa on säädetty työnantajien ja 

työntekijöiden yhdistysten, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopi
muksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovel
letaan vastaavasti valtion viranomaisen, kun
nallisen työmarkkinalaitoksen tai sen anta
maan valtuutukseen perustuen kunnan tai kun
tainliiton, evankelisluterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seurakun
nan, seurakuntaliiton tai muun seurakuntien 
yhtymän taikka yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen yksityisen valtionapua 
saavan yhteisön tai laitoksen ja asianomaisen 
yhdistyksen välillä tehtyyn työehto-, virkaehto
tai toimiehtosopimukseen. 

26 § 
Jokaista tämän lain alaista työpaikkaa var

ten työnantajan on laadittava työaikajärjestel
mä, jossa mainitaan aika, milloin työ alkaa ja 
päättyy sekä ruokailu- ja lepoajat. Milloin 
työaikajärjestelmän laatiminen työn laatuun 
nähden on erittäin vaikeaa, työsuojelupiirin 
työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaosto voi 
hakemuksesta myöntää siitä vapautuksen. 

Työnantajan on pidettävä luetteloa tehdyistä 
työtunneista sekä hätä- ja ylityöstä ja niistä 
maksetusta korotetusta palkasta. Luetteloon 
on merkittävä myös sunnuntaityö ja siitä mak
settu korotettu palkka. Milloin 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitetun työntekijän kanssa on sovittu 
18-21 ja 23 §:ssä tarkoitetun korotetun pal
kan maksamisesta kuukausikorvauksena, on 
luetteloon merkittävä arvioitu yli- ja sunnun
taityön määrä kuukaudessa. 

Edellä 2 momentissa mainittu luettelo on 
vaadittaessa näytettävä tarkastusviranomaiselle 
ja työntekijöiden luottamusmiehelle sekä pyyn
nöstä kirjallisesti annettava työntekijälle tai 
hänen valtuutetulleen tieto työntekijää koske
vista, luettelossa olevista merkinnöistä. 

Työtunti- ja työaikajärjestelmästä on tarkas-
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tusviranomaiselle pyydettäessä toimitettava jäl
jennös. 

27 § 
Vuorotyötä koskeva työaikajärjestelmä on 

saatettava työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin 
ja vähintään yhtä viikkoa ennen siinä tarkoite
tun ajanjakson alkamista. Tämän ilmoitusajan 
jälkeen työaikajärjestelmää voidaan muuttaa 
vain työntekijän suostumuksella tai töiden jär
jestelyihin liittyvästä painavasta syystä. 

Tämän pykälän säännöksistä voidaan poike
ta 8 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten tekemällä 
työehtosopimuksella. 

28 § 
Jokaisessa tämän lain alaisessa työpaikassa 

on työnantajan toimesta pidettävä sopivassa 
paikassa työntekijöiden nähtävänä tämä laki ja 
sen nojalla annetut toimeenpanomääräykset 
sekä asianomaisen viranomaisen päätös niistä 
ehkä myönnetyistä poikkeuksista, samoin kuin 
käytössä oleva työtunti- ja työaikajärjestelmä. 

29 § 
Tämän lain noudattamista valvovat työsuo

jeluviranomaiset. 

30 § 
Työnantaja, joka rikkoo 6-17 §:ssä olevia 

työaikaa koskevia säännöksiä taikka muusta 
syystä kuin maksukyvyttömyyden johdosta lai
minlyö 18-23 §:ssä säädetyn ylityö-, hätätyö
tai sunnuntaityökorvauksen suorittamisen, on 
tuomittava työaikarikkomuksesta sakkoon. 
Milloin rikkomus tapahtuu työsuojeluviran
omaisen huomautuksesta huolimatta tai asian
haarojen ollessa muutoin raskauttavat, työnan
taja on tuomittava työaikarikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudek
si. 

Työnantaja, joka hankkiakseen itselleen tai 
toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, 
pitää väärin 26 §:n 2 momentissa mainittua 

luetteloa tai muuttaa sitä tai hävittää, kätkee 
taikka tekee sen mahdottomaksi lukea, on 
tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään 
kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka muutoin rikkoo tätä lakia tai sen nojal
la annettuja määräyksiä, on tuomittava sak
koon. 

Työnantajan edustajaa rangaistaan kuten 
edellä 1-3 momentissa on säädetty, milloin 
teko tai laiminlyönti on luettava edustajan 
syyksi hänelle kuuluvien velvollisuuksien rik
komisena. Tätä arvioitaessa on otettava huo
mioon edustajan tehtävät ja toimivaltuudet, 
hänen pätevyytensä sekä muutoinkin hänen 
osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn tai jatku
miseen. 

31 § 
Tässä laissa mainitut rikkomukset on viralli

sen syyttäjän pantava syytteeseen, mutta 18-
23 §:ssä mainituissa tapauksissa ainoastaan, 
milloin asianomistaja on ilmoittanut rikko
muksen syytteeseen pantavaksi. 

32 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 
Valtioneuvosto voi antaa tarkempia määrä

yksiä kuljetuksen järjestämisestä yötyötä teke
välle työntekijälle työvuoron alkamis- ja päät
tymisaj ankohtana. 

33 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 19 . 
Lailla kumotaan 16 päivänä tammikuuta 

1970 annettu maatalouden työaikalaki (31 /70) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Niillä aloilla, joilla voimassa oleva, yleiseksi 
katsottava valtakunnallinen työehtosopimus si
sältää määräyksiä tässä laissa tarkoitetuista 
asioista, sovelletaan tätä lakia kuitenkin vasta 
työehtosopimuksen voimassaolokauden päätyt
tyä. 
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2. 
Laki 

nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 

2 §:n 1 momentin 1 kohta, sekä 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1975 annetussa 

laissa (61175), näin kuuluvaksi: 

2 § työhön ottamisesta ja 16 §:ssä luettelon pitämi-
- - - - - - - - - - - - sestä säädetty. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, 
on sen 2 kohdassa tarkoitetuissa töissä soveltu
vin osin noudatettava, mitä 5 ja 13 §:ssä on 

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

2. 
Laki 

nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan nuorten työntekijäin suojelusta 29 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (669/67) 

2 §:n 1 momentin 1 kohta, sekä 
muutetaan 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1975 annetussa 

laissa (61/75), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 
Ainoastaan 4 §:ssä olevia ja sen nojalla an

nettuja säännöksiä on sovellettava työsuhtee
seen: 

1) maataloudessa, sen välittömässä yhtey
dessä suoritettavissa töissä ja sen sivuelinkei
noissa, mikäli viimeksi mainittuja ei harjoiteta 
itsenäisinä yrityksinä sekä välittömästi niiden 
yhteydessä suoritettavissa rakennustöissä; 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, 
on sen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa töissä 
soveltuvin osin noudatettava, mitä 5 ja 
13 §:ssä on työhön ottamisesta ja 16 §:ssä 
luettelon pitämisestä säädetty. 

(kumotaan) 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, 
on sen 2 kohdassa tarkoitetuissa töissä soveltu
vin osin noudatettava, mitä 5 ja 13 §:ssä on 
työhön ottamisesta ja 16 §:ssä luettelon pitämi
sestä säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




