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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työaikalain 3 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työaikalain sovelta
misalaa laajennettavaksi teollisuuden palveluk
sessa oleviin ylempiin toimihenkilöihin. Ehdo
tus koskee noin 8 000 teollisuuden piirissä 
työskentelevää keskijohtoon kuuluvaa työnte
kijää. Muutoksen jälkeenkin lain soveltamis
alan ulkopuolelle jäävät ylimpään johtoon 
kuuluvat työntekijät. 

Voimassa olevaa työaikalakia ei sovelleta 
muihin johtavassa asemassa oleviin työnteki
jöihin kuin työnjohtotehtäviä suorittaviin. 

Liike- ja palvelualalla samoin kuin teolli
suudessa toimistoissa työskentelevät ylemmät 
toimihenkilöt ovat ylintä johtoa lukuun otta
matta entuudestaan työaikasuojelun piirissä. 
Esityksellä pyritään saattamaan ylemmät toi
mihenkilöt työaikasuojelun osalta tasavertai
seen asemaan. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen tultua eduskunnassa 
hyväksytyksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Voimassa oleva työaikalainsäädäntö rajaa 
työaikasuojelun ulkopuolelle sellaiset henkilöt, 
jotka yrityksessä, liikkeessä taikka laitoksessa 
ovat johtavassa asemassa. Tällaisia henkilöitä 
ovat yleensä toimitusjohtajan lisäksi esimerkik
si yrityksen hallinnollinen, teknillinen tai kau
pallinen johtaja sekä näihin tehtäviensä ja 
asemansa puolesta rinnastettavat henkilöt. 
Työaikalain (604/46) soveltamiskäytännön mu
kaan tällaisiksi rinnasteisessa asemassa oleviksi 
henkilöiksi luetaan muun muassa sellaiset 
työntekijät, joiden toimenkuvaa on luonneh
dittu esimerkiksi käyttöpäällikön, tuotanto
päällikön, projektipäällikön tai kunnossapi
toinsinöörin nimikkeillä. 

Uudistettaessa kauppaliikkeiden ja toimisto
jen työaikalakia (400178, kauppatyöaikalaki) 
vuonna 1978 muutettiin lain soveltamisalaa 
koskevaa sanamuotoa siten, että lakia ei ole 
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sovellettava myöskään sellaisiin liikkeen johta
miseen osallistuviin henkilöihin, jotka työsken
televät ylimmän johdon välittöminä alaisina. 
Tällä tavoin liike- ja palvelualan työaikasuoje
lun piiriin jätettiin työneuvoston tulkintakäy
täntöä vastaavasti esimerkiksi konttoripäälli
köt, myymäläpäälliköt, myymälänhoitajat ja 
näihin tehtäviensä ja asemansa puolesta rinnas
tettavat henkilöt. Vastaavassa asemassa olevat 
henkilöt eivät siis teollisuustoimialoilla ole työ
aikasuojelun piirissä, jos työ ei ole kauppatyö
aikalaissa tarkoitettua liikealan työtä tai, toi
mistotyötä. Vuonna 1955 ulotettiin yleinen työ
aikalaki tosin koskemaan sellaisia työnjohto
asemassa olevia työntekijöitä, jotka eivät ota 
osaa tai vain tilapäisesti ottavat osaa valvotta
viensa työntekijöiden työhön. Tätä ylempänä 
olevaan esimiestasoon ei yleisen työaikalain 
säännöksiä kuitenkaan sovelleta. 

Työaikalainsäädännön kehitys on edellä ku
vatuin tavoin johtanut siihen, että liike- ja 
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palvelualalla työaikasuojelun piirissä ovat sel
laiset yrityksen keskijohtoon luettavat henki
löt, jotka toisaalta teollisuuden piirissä työpai
kan luonteesta riippuen ovat työaikasuojelun 
ulkopuolella. 

Keskijohtoon kuuluvia henkilöitä on teolli
suudessa noin 40 000. Heistä yli 80 prosenttia 
on kauppatyöaikalain soveltamispiirissä, mikä 
johtuu siitä, että he työskentelevät teollisuus
laitokseen kuuluvassa, mutta erillisessä toimis
tossa. Työaikasuojelun ulkopuolella olevia, 
keskijohtoon kuuluvia työntekijöitä on siten 
selvästi alle 10 000. 

Työaikasäännösten alakohtaiset erot selitty
vät pääosin sillä, että lainsäädäntöä on pitkälti 
kehitetty asianomaisten työmarkkinajärjestö
jen neuvotteluratkaisujen pohjalta. Työaika
järjestelyjä onkin varsin vakiintuneesti pidetty 
työmarkkinoiden välisinä neuvottelukysymyk
sinä. Sopimusteitse ei toistaiseksi ole löydetty 
ratkaisuja yritysten keskijohtoa koskevan työ
aikasuojelun yhdenmukaistamiseksi. Hallitus 
pitää kuitenkin tarpeellisena toimenpiteitä, 
joilla kysymyksessä olevat toimihenkilöt voitai
siin saattaa keskenään tasavertaiseen asemaan. 

Lakisääteisen työaikasuojelun eroja teolli
suudessa ja liike- tai palvelualalla ei voida 
perustella työsuojelunäkökohdilla. Erityisesti 
niissä tapauksissa, joissa raja toimistotyön ja 
teollisuustyön välillä on häilyvä, lainsäädän
nön rakenteesta voi aiheutua, että täysin sa
manlaisia tehtäviä suorittavat henkilöt ovat 
työaikasuojeluun nähden eri asemassa. Akava 
ry:n keräämät tilastotiedot näyttävät lisäksi 
osoittavan, että niin sanottuun keskijohtoon 
kuuluvien työntekijöiden työaika on 80-luvulla 
keskimäärin pidentynyt. 

2. Ehdotetut muutokset 

Ylempien toimihenkilöiden työaikasuojelua 
yhdenmukaistavien lainmuutosten toteuttami
nen on edellä esitetyn mukaisesti paitsi työsuo
jelullisesti perusteltua myös työntekijöiden ta
sapuolisen kohtelun kannalta tarpeellista. Eh
dotus on laadittu siten, että työaikasääntely 
vastaa niin sanotun ylemmän keskijohdon 
osalta kauppatyöaikalain soveltamisalaa. Lain 
3 §:n 1 momenttiin sisältyvä rajaus tarkoittaa 
siten kauppatyöaikalain tulkintakäytäntöä vas
taavasti toimitusjohtajan lisäksi vain sellaisia 
yrityksen johtamiseen osallistuvia henkilöitä, 
joiden on katsottava olevan työnantaja-ase-

massa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi 
hallinnollinen, teknillinen tai kaupallinen joh
taja tai muut samaan johtamistasaan kuuluvat 
henkilöt. Jos yritys käyttää tuotannossaan 
useampia alueellisesti tai muutoin itsenäisiä 
yksikköjä, myös kunkin tällaisen yksikön joh
to, eikä siis pelkästään yrityksen ylin johto, 
jäisi lain soveltamisalan ulkopuolelle kauppa
työaikalain periaatteiden mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa on vastaavasti ehdo
tettu, että muu kuin 1 momentissa tarkoitettu 
johtavassa asemassa oleva henkilö tulisi lain 
soveltamisalan piiriin samassa laajuudessa kuin 
varsinaisessa työnjohtaja-asemassa oleva hen
kilöstö. Näin ollen lain uusi sanamuoto ulottai
si sen soveltamisalan tehtävien tosiasiallisesta 
luonteesta riippuen sellaisiin niin sanottuun 
keskijohtoon kuuluviin henkilöihin, jotka hoi
tavat esimerkiksi tuotanto-, käyttö- ja kunnos
sapitopäällikön tehtäviä. Myös esimerkiksi 
tuotantosuunnittelijan, osastopäällikön, tutki
mus- tai projektipäällikön, kunnossapitoinsi
nöörin taikka kemistin nimikkeillä toimivat 
henkilöt suorittavat useimmiten tällaisia keski
johtoon luokiteltavia tehtäviä. Soveltamisrajan 
kannalta tehtävänimikettä ratkaisevampi mer
kitys olisi luonnollisesti sillä, minkälaisia joh
tamistehtäviä työhön käytännössä liittyy. 

Kun keskijohdon piirissä työskenteleviin oli
si sovellettava lakia samassa laajuudessa kuin 
varsinaisiin työnjohtajiin, edellyttää tämä, että 
lain kotityötä ja yötyötä koskevat 10 ja 13 § 
eivät tulisi sovellettaviksi myöskään keskijoh
don työssä. Lain 17 §:n 8 momentin ja 18 §:n 
5 momentin säännöksistä, jotka siis jäisivät 
nykyiseen muotoonsa, johtuisi toisaalta se, että 
myös keskijohtoon kuuluvien työntekijöiden 
ylityöstä ja sunnuntaityöstä maksettava koro
tettu palkka voitaisiin sopia maksettavaksi eril
lisenä kuukausikorvauksena. 

3. Ehdotuksen taloudelliset vai
kutukset 

Käytettävissä olevien työaikatilastojen poh
jalta on arvioitavissa, että lakisääteisen työai
kasuojelun laajentaminen ehdotetuna tavalla 
aiheuttaisi ylityökorvauksista johtuvan kustan
nusvaikutuksen, joka olisi 50-100 miljoonaa 
markkaa. Tämä olisi 0, 1-0,2 OJo teollisuuden 
palkkasummasta vuoden 1987 tasossa. Työai
kasuojelun laajentamisella ylempiin toimihen
kilöihin voidaan myös arvioida olevan julki-
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seen sektoriin kohdistuvia, osin välittömiä 
mutta pääasiassa välillisiä heijastusvaikutuk
sia. Työaikalain soveltamisesta julkisen sekto
rin viranhaitijoihin on säädetty erikseen ase
tuksilla. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen tultua eduskunnassa hyväk
sytyksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työaikalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 
(604/46) 3 §:n 1 ja 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55) 
ja 3 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1351/88), näin kuuluviksi: 

3 § 
Tätä lakia ei sovelleta yrityksen toimitus

johtajan työhön eikä välittömästi hänen alaise
naan yrityksen, liikkeen tai laitoksen johtami
seen osallistuvan, johtavassa asemassa olevan 
henkilön työhön. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
johtavassa asemassa olevaan työntekijään ja 
sellaiseen työntekijään, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on välittömästi johtaa tai valvoa 

Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 1989 

työtä ja joka ei ota osaa tai vain tilapäisesti 
ottaa osaa johdettaviensa taikka valvottaviensa 
työntekijöiden työhön, sovelletaan tätä lakia, 
kuitenkin lukuun ottamatta 10 ja 13 §:n sään
nöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
työaikalain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 
(604/46) 3 §:n 1 ja 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentti 11 päivänä helmikuuta 1955 annetussa laissa (89/55) 
ja 3 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1351/88), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Tätä lakia ei sovelleta henkilöön, joka toimii 

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 
työntekijäin työhön, sovelletaan tätä lakia, 
kuitenkin lukuun ottamatta 10 ja 13 §:n sään
nöksiä. 

Ehdotus 

3 § 
Tätä lakia ei sovelleta yrityksen toimitus

johtajan työhön eikä välittömästi hänen alaise
naan yrityksen, liikkeen tai laitoksen johtami
seen osallistuvan, johtavassa asemassa olevan 
henkilön työhön. 

Muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
johtavassa asemassa olevaan työntekijään ja 
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, 
kuitenkin lukuun ottamatta 10 ja 13 §:n sään
nöksiä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 


