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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leipomotyölain 1 ja 
3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALUNEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi leipo
motyölain soveltamisalaa siten, että näkkilei
vän valmistukseen voitaisiin soveltaa työaika
lain säännöksiä. Esityksen tarkoituksena on 
parantaa kotimaisen näkkileipäteollisuuden 

toimintaedellytyksiä ja turvata alan työllisyyt
tä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
välittömästi sen jälkeen kun se on hyväksytty 
ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Leipomotyölain (302/61) mukaan lain alais
ta on leipomotyö, jolla tavaraa tuotetaan myy
täväksi, leipomossa tapahtuva leipomotuottei
den pakkaaminen ja lähettäminen sekä leivän, 
näkkileivän, keksien ja niihin verrattavien 
tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teolli
suuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osastos
sa, niin myös leipomotuotteiden valmistus 
muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa. 
Lain 3 §:n 1 momentin mukaan näkkileivän 
valmistuksessa työtä saa tehdä ainoastaan arki
päivinä kello viiden ja kello kahdenkymmenen
kolmen välisenä aikana. 

Lain 3 §:n 2 momentin mukaan jos tuotan
non tarkoituksenmukaisen järjestelyn tai jon
kin pakottavan syyn vuoksi on tarpeen teettää 
työtä kello 23:n ja 5:n välisenä aikana, työsuo
jelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeus
lupajaosto voi antaa siihen määräämillään eh
doilla luvan, milloin tehtaan taikka teollisuus
laitoksen tai leipomon erillisen osaston teknilli
set laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön 
teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä 
haittaa tai vaaraa terveydelle. Näkkileivän vai-
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mistuksessa on käytössä niin sanottu keskeyty
vä kolmivuorotyö eli työtä tehdään kolmivuo
rotyönä siten, että tuotanto pysähtyy sunnun
tain ja pyhäpäivän ajaksi. Tämä on ollut siis 
mahdollista vain poikkeusluvalla, joka näkki
leivän valmistukseen on säännönmukaisesti 
työn luonteen ja työolojen perusteella saatu. 

Näkkileivällä tarkoitetaan yleensä ruisjauho
pohjaista kovaleipää, jonka valmistustapa 
eroaa muiden leipomotyölain soveltamispiiriin 
kuuluvien tuotteiden valmistuksesta. Erilaisista 
kansainvälisen kaupan tuotteista on olemassa 
yhteisesti hyväksyttyjä määritelmiä, joita käy-· 
tetään esimerkiksi tullaustoiminnassa. Tällaisia 
määritelmiä on myös näkkileivästä. Näissä 
määritelmissä kiinnitetään muun ohella erityis
tä huomiota näkkileivän kuivuuteen eli vesipi
toisuuteen. 

Näkkileivän valmistusta voidaan verrata 
käytössä olevan tekniikan ja tuotannon ylläpi
don kannalta lähinnä prosessiteollisuuteen. 
Erityisesti tuotannon aloitukset ja !opetukset 
ovat vaikeita sen vuoksi, että ne aiheuttavat 
huomattavaa raaka-ainehukkaa ja tuotantoky
vyn vajaakäyttöä. Vastaavia, työaikajärjeste
lyistä johtuvia vaikeuksia ei ole työaikalain 
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( 604/ 46) alaisessa teollisuudessa, jossa keskey
tymätön kolmivuorotyö on mahdollista. 

Näkkileivän valmistuksen saattamiseksi 
muun teollisuuden kanssa samaan asemaan 
työaikajärjestelyjen osalta ehdotetaan, että 
näkkileivän valmistus poistetaan leipomotyö
lain soveltamisalasta. Tämä merkitsisi sitä, että 
näkkileivän valmistus siirtyisi työaikalain alai
seksi työksi. 

Hallituksen esitys perustuu alan työnantaja
ja palkansaajajärjestöjen yhteiseen, leipomo
työlain muuttamista koskeneeseen ehdotuk
seen. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä julkistaloudelli
sia vaikutuksia. Näkkileivän valmistusta har
joittavalle yritystoiminnalle esityksen vaikutuk-

set ovat huomattavat. Ehdotettu leipomotyö
lain muutos vähentäisi niitä yritystoiminnan 
nykyisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat pää
oman vajaakäytöstä, tuotannon viikoittaisen 
aloituksen ja lopetuksen aiheuttamasta raaka
ainehukasta ja energiankäytöstä. Samoin koti
maisen alan teollisuuden kansainvälinen kilpai
lukyky paranisi. Ehdotettu leipomotyölain 
muutos tukee siten merkittäväti myös alan 
työllisyyttä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
leipomotyölain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 1 §:n 1 momentti ja 

3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 
annetussa laissa (264/83), seuraavasti: 

1 § 
Tämän lain alaista on leipomotyö, jolla ta

varaa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapah
tuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähet
täminen sekä leivän, keksien ja niihin verratta
vien tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teol
lisuuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osas
tossa, niin myös leipomotuotteiden valmistus 
muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa. 

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1990 

3 § 
Sellaisessa tehtaassa taikka teollisuuslaitok

sen tai leipomon erillisessä osastossa, jossa 
valmistetaan yksinomaan keksejä tai muita 
niihin verrattavia tuotteita, saadaan tehdä työ
tä arkipäivinä kello viiden ja kello kahdenkym
menenkolmen välisenä aikana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
leipomotyölain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 1 §:n 1 momentti ja 

3 § :n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 § :n 1 momentti 18 päivänä maaliskuuta 1983 
annetussa laissa (264/83), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämän lain alaista on Jeipomotyö, jolla ta
varaa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapah
tuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähet
täminen sekä leivän, n ä k k i 1 eivä n, keksi en 
ja niihin verrattavien tuotteiden valmistus teh
taassa taikka teollisuuslaitoksessa tai leipomon 
erillisessä osastossa, niin myös leipomotuottei
den valmistus muussa liikkeessä, yrityksessä tai 
laitoksessa. 

Sellaisessa tehtaassa taikka teollisuuslaitok
sen tai leipomon erillisessä osastossa, jossa 
valmistetaan yksinomaan n ä k k i 1 eipä ä , 
keksejä tai muita niihin verrattavia tuotteita, 
saadaan tehdä työtä arkipäivinä kello viiden ja 
kello kahdenkymmenenkolmen väli~enä aika
na. 

Ehdotus 

1 § 

3 § 

Tämän lain alaista on leipomotyö, jolla ta
varaa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapah
tuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähet
täminen sekä leivän, keksien ja niihin verratta
vien tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teol
lisuuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osas
tossa, niin myös leipomotuotteiden valmistus 
muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa. 

Sellaisessa tehtaassa taikka teollisuuslaitok
sen tai leipomon erillisessä osastossa, jossa 
valmistetaan yksinomaan keksejä tai muita 
niihin verrattavia tuotteita, saadaan tehdä työ
tä arkipäivinä kello viiden ja kello kahdenkym
menenkolmen välisenä aikana. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 


