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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palkkaturvalain ja 
laiksi merimiesten palkkaturvalain 6 ja 16 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan palkkaturvalain so
veltamisalaa täsmennettäväksi siten, että laki 
turvaisi Suomessa tehtyyn työhön perustuvien 
työsuhdesaatavien maksamisen. Lakia sovellet
taisiin myös ulkomailla ansaittuun palkkaan 
silloin, kun suomalaisen työnantajan palveluk
sessa olevan työntekijän kotipaikka on Suo
messa. Sen sijaan lakia ei sovellettaisi, kun 
työntekijä on ulkomailta lähetetty Suomeen 
suorittamaan tilapäistä tehtävää. 

Ulkomailla ansaittuja palkkoja koskeva 
palkkaturvahakemus voitaisiin ehdotuksen mu
kaan jättää joko Suomen palkkaturvaviran
omaisille tai Suomen ulkomailla olevaan edus
tustoon. Palkkaturvahakemuksen jättämiselle 
säädetty määräaika olisi ulkomailla tehdyn 
työn osalta erityisistä syistä kuusi kuukautta 

saatavan erääntymisestä muutoin sovellettavan 
kolmen kuukauden sijasta. 

Samalla ehdotetaan palkkaturvalakia muu
tettavaksi siten, että työministeriön ohella työ
voimapiirien toimistot voisivat asetuksessa sää
dettävään määrään saakka myöntää työllisyy
den turvaamiseksi tärkeistä tai muista tähän 
verrattavista syistä työnantajalle helpotuksia 
palkkaturvalain mukaisten maksujen suoritta
miseen. Vapautus voitaisiin myöntää myös pe
rimisen ollessa kohtuutonta maksuvelvollisen 
taloudellinen asema huomioon ottaen. 

Lisäksi palkkaturvalakiin ja merimiesten 
palkkaturvalakiin ehdotetaan tehtäväksi muun 
lainsäädännön muutoksista aiheutuvia kor
jauksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan vuoden 1991 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Palkkaturva ulkomaantyössä 

Palkkaturvalaissa (649/73) ei määritellä lain
kaan Suomen palkkaturvan kansainvälistä 
ulottuvuutta. Kuitenkin palkkaturvalain kan
sainvälistä soveltamisalaa koskevat ongelmat 
tulevat esille yhä useammin sekä työnantajien 
että työntekijöiden liikkuessa entistä enemmän 
yli kansallisten rajojen. Käytännössä palkka
turvalain soveltamisalaa on ratkottu muun 
muassa Suomesta ulkomaiseen rakennuskoh-
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teeseen työntekijöitä lähettäneiden työnanta
jien konkurssien yhteydessä. Laajemmassa mi
tassa palkkaturvaongelmia on esiintynyt eräillä 
toimialoilla yritysten siirtäessä toimintojaan ja 
vastaavasti työntekijäitään vilkkaaseenkin tah
tiin pohjoismaasta toiseen. 

Palkkaturvalain kansainvälisen soveltamis
alan sääntelemisen tarpeeseen ovat kiinnittä
neet huomiota ulkomaantyökomitea sekä Poh
joismaiden ministerineuvoston yhteydessä toi
minut pohjoismaista palkkaturvayhteistyötä 
pohtinut työryhmä. Ulkomaantyökomitea pe
rusteli mietinnössään (komiteanmietintö 
1982:61) säännöksen tarpeellisuutta ennen 
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muuta lisääntyneellä projektiviennillä ja sen 
yhteydessä ilmenneillä ongelmilla. 

Ulkomaantyökomitean mietinnössä esite
tään, että palkkaturvalakiin tulee lisätä saan
nös lain kansainvälisestä soveltamisalasta. 
Palkkaturvalakia tulisi esityksen mukaan so
veltaa myös ulkomailla tehtävään työhön ja 
siitä johtuviin saataviin silloin kun työntekijä 
on Suomen kansalainen ja työnantaja Suomen 
kansalainen tai suomalainen yhteisö ja kun 
työntekijä on täältä palkattu tai lähetetty ulko
maan työhön. Siten ulkomailla jo ennestään 
pysyvästi asuvalla Suomen kansalaisella ei olisi 
oikeutta palkkaturvaan. Komitea esitti laissa 
määrättäväksi myös, että siltä osin kuin työn
tekijällä on oikeus palkkaturvaan työnteko
maan normien perusteella, tämä ulkomainen 
normista olisi ensisijainen ja hänellä ei olisi 
tältä osin oikeutta Suomen lain mukaiseen 
palkkaturvaan. Komitean kannanotosta poike
ten lakiehdotuksessa oikeutta palkkaturvaan 
ulkomaantyössä ei ole rajattu Suomen kansa
laisiin, vaan säännös ulotettaisiin myös Suo
messa vakituisesti asuviin ulkomaalaisiin. 

Koska palkka saatetaan ulkomaan kohteessa 
työskenneltäessä maksaa työntekijän tilille 
Suomeen, voi kestää kauankin ennen kuin 
työntekijän on mahdollista selvittää, mitä 
palkkoja on maksettQ ja mitä ei. Tiedonsaanti
vaikeuksien sekä ,~imerkiksi hakemuslomak
keiden saannin vaikeuden vuoksi ulkomaan
työkomitea esitti, että ulkomaan työssä palk
katurvana on voitava erityisistä syistä maksaa 
selidise.tkin saatavat, joiden erääntymisestä on 
hakem~sen jättöpäivänä kulunut yli kolme 
mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuu
kautta. Palkkaturvahakemus voitaisiin komi
tean mielestä jättää myös Suomen ulkomailla 
olevaan lähetystöön tai muuhun edustustoon, 
joilla tulee olla jaettavana palkkaturvahake
muslomakkeita. 

Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteydes
sä toiminut palkkaturvatyöryhmä selvitti eri 
pohjoismaiden palkkaturvajärjestelmien toi
mintaa pääpiirteissään sekä erityisesti eri mai
den palkkaturvalakien kansainvälistä sovelta
misalaa. Tällöin työryhmä havaitsi, että poh
joismaiden palkkaturvalakien soveltamisalat 
poikkeavat periaatteiltaan siten, että työntekijä 
eräissä tilanteissa jää kokonaan vaille palkka
turvaa. Työryhmä esitti selvityksessään 
(NAUT-raport 1985:8) väliinputoamisten ja 
päällekkäisten maksatusten estämiseksi eri 
maiden lakien yhteensovittamista pohjoismai-

sessa sosiaaliturvasopimuksessa (SopS 81/81) 
määrättyjä sääntöjä noudattaen. Pääsääntönä 
olisi, että työntekomaa maksaa palkkaturvaa. 
Lähetetyille työntekijöille palkkaturvaa mak
saisi kuitenkin työnantajan ja työntekijän yh
teinen kotimaa, milloin työntekijä on lähetetty 
suorittamaan toiseen pohjoismaahan tehtävää, 
jonka oletetaan kestävän enintään vuoden -
eräissä tapauksissa poikkeuksellisesti myös yli 
vuoden. Tällaisen järjestelyn selkeyden lisäksi 
etuna olisi myös se, että työnantajamaksut, 
joilla palkkaturva rahoitetaan kaikissa muissa 
pohjoismaissa paitsi Islannissa, tulisivat mak
settavaksi samaan maahan, joka on velvollinen 
järjestämään palkkaturvan. 

Koska merimiesten palkkaturvalain (927 /79) 
kansainvälinen soveltamisala on yksiselittei
nen, sitä ei ole tarvetta tarkentaa tässä yhtey
dessä. Merimiesten palkkaturvalakia sovelle
taan merimieslaissa tarkoitetun työntekijän 
saataviin, ja merimieslakia taas pääsäännön 
mukaan sovelletaan suomalaisessa aluksessa tai 
työnantajan määräyksestä väliaikaisesti muual
la työskentelevään henkilöön. 

1.2. Takaisin perittävistä maksuista vapaut
taminen 

Palkkaturvan myöntäminen, maksaminen ja 
takaisinperintä siirrettiin työvoimapiirien toi
mistoille 1 päivänä marraskuuta 1984 voimaan 
tulleilla palkkaturvalain muutoksilla (70/84 ja 
403/84). Kuitenkin ainoastaan valtioneuvosto 
ja 100 000 markan määrään saakka työvoima
ministeriö voivat myöntää takaisin perittävälle 
määrälle lykkäystä tai vapauttaa työnantajan 
kokonaan tai osittain maksuvelvollisuudes
taan. Maksuhelpotusta koskevaa hakemusta 
käsitellessään ministeriö pyytää säännönmu
kaisesti lausunnon sen työvoimapiirin toimis
tolta, jonka tekemään päätökseen hakemus 
perustuu ja jonka toimialueella siis työnanta
jan kotipaikka sijaitsee. 

Moniportaisuus hidastaa tarpeettomasti 
asian käsittelyä. Hakemusten käsittelyn jousta
vuus olisi jo työllisyysnäkökohtien kannalta 
tärkeää tilanteessa, jossa työnantaja pyrkii el
vyttämään maksuvaikeuksissa olevan yrityk
sensä toimintaa. Myös valtion saatavan teho
kas takaisinperintä vaatii nopeaa päätöksente
koa. Ministeriö nojautuu paljolti työvoimapii
rin toimiston paikallisasiantuntemukseen työn-
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antajan ja edellytettyjen työllisyysvaikutusten 
arvioinnissa. 

Tämän vuoksi palkkaturvalakia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että oikeus maksuhelpo
tuksien myöntämiseen asetuksella säädettävään 
määrään asti annetaan työvoimapiirien toimis
toille. Työnantajana olisi oikeus valittaa toi
miston päätöksestä ministeriöön. Koska päätös 
valitusasiassa perustuisi tarkoituksenmukai
suusharkintaan, ministeriön päätökseen ei saisi 
hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeu
delta. 

Merimiesten palkkaturvasta huolehtii edel
leen ministeriö, joten sen käsiteltäviksi jäisivät 
kokonaisuudessaan merimiehille suoritetun 
palkkaturvan takaisinmaksua koskevat lyk
käys- ja vapautushakemukset. Lisäksi ministe
riölle kuuluisivat kaikki sellaiset hakemukset, 
jotka koskevat ministeriön 1 päivään marras
kuuta 1984 voimassa olleiden palkkaturvalain 
säännösten nojalla tekemiä palkkaturvapää
töksiä. 

Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturva
lain sanamuotoa ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että edellytykset työnantajan hakemuk
sen hyväksymiselle olisi kummassakin laissa 
ilmaistu samalla tavoin. Vapautusmahdolli
suutta ehdotetaan laajennettavaksi tapauksiin, 
joissa palkkaturvana maksettujen saatavien pe
riminen olisi kohtuutonta maksuvelvollisen ta
loudellinen asema huomioon ottaen. Vapautus 
on syytä mahdollistaa myös sellaisissa tapauk
sissa, joissa perintä kohdistuu työnantajan si
jasta muuhun maksuvelvolliseen (esimerkiksi 
avoimen yhtiön yhtiömieheen tai kommandiit
tiyhtiön vastuunalaiseen yhtiömieheen). 

Samanaikaisesti näiden palkkaturvalain ja 
merimiesten palkkaturvalain muutosten kanssa 
on tarkoitus tarkistaa palkkaturva-asetuksen 
9 §:ssä (1115/89) ja merimiesten palkkaturva
asetuksen (137/81) 6 §:ssä säädettyä rajaa työ
voimapiirin toimiston tai ministeriön ratkaista
viksi jäävien ja valtioneuvoston käsiteltäviksi 
vietävien maksuvapautus- ja lykkäyshakemus
ten välillä. 

Valtioneuvoston ja työministeriön toimival
lan rajaa muutettaisiin siten, että työministeriö 
voisi myöntää lykkäystä tai vapautusta maksu
velvollisuudesta, jos valtion saatavan pääoma
määrä ei ylitä 1 000 000 markkaa, kun raja nyt 
on 100 000 markkaa. Työvoimapiirin toimisto 
voisi vastaavasti myöntää lykkäyksen tai va
pauttaa maksuvelvollisuudesta, jos valtion saa
tavan pääomamäärä ei ylitä 500 000 markkaa. 

2. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu työministeriössä virka
työnä. Muutosehdotuksista on pyydetty lau
sunnot Akava r.y:ltä, Suomen Ammattiliitto
jen Keskusjärjestö SAK r.y:ltä, Suomen Tek
nisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto 
STTK r.y:ltä, Toimihenkilö- ja Virkamiesjär
jestöjen Keskusliitto TVK r.y:ltä, Suomen 
Työnantajain Keskusliitolta, Liiketyönantajain 
Keskusliitolta ja Työttömyyskassojen keskus
kassalta. 

Palkansaajajärjestöjen lausunnoissa esityk
seen on suhtauduttu myönteisesti. 

Työnantajajärjestöjen ja Työttömyyskasso
jen keskuskassan yhteisessä lausunnossa on 
puollettu palkkaturvalain soveltamisalan tar
kistamista ja viivästyskoron korottamista. 
Lausunnossa on sen sijaan vastustettu palkka
turvan hakuajan pidentämismahdollisuutta 
kuuteen kuukauteen ulkomaantyössä samoin 
kuin palkkaturvan takaisinperinnän maksuva
pautusten ja lykkäysten delegoimista työvoi
mapiirien toimistoille ja vapautusperusteiden 
laajentamista. 

3. Esityksen hallinnolliset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Työministeriön palkkaturvahenkilöstön työ
määrä vähenee jonkin verran, kun maksulyk
käyksiä ja -vapautuksia koskevat hakemusasiat 
delegoidaan pääasiallisesti työvoimapiirien toi
mistoille. Uutena tehtävänä ministeriölle tulee 
toimistojen kielteisistä päätöksistä tehtyjen va
litusten käsittely. Työvoimapiirien toimistoissa 
uudistukset lisäävät vähäisessä määrin lähinnä 
lakimiesten tehtäviä, mutta eivät edellytä hen
kilöstön lisäämistä. 

Esityksellä ei ole palkkaturvana maksettaviin 
määriin olennaista vaikutusta. Ulkomaantyös
sä esille tulevien palkkaturvatapausten määrä 
riippuu etenkin projektiviennin ja työvoiman 
liikkuvuuden kehitysnäkymistä. Ulkomaantyö
tä koskevien palkkaturvahakemusten käsitte
lyssä tarvittavaa erityisasiantuntemusta tulee 
kuitenkin kehittää ministeriössä sekä työvoi
mapiirien toimistoissa. Hakemuksen jättöajan 
piteneminen lisää maksatuksia vain kohtuus
syistä perustelluissa tilanteissa. 

Maksuvelvollisten työnantajien lykkäys- ja 
vapautushakemuksia palkkaturvana maksettu
jen saatavien perimisestä on vuosittain ollut 
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ainoastaan joitakin kymmeniä. Valtaosa hake
muksista on hylätty kokonaan, koska lykkäyk
sen tai vapautuksen myöntämiselle ei ole työlli
syyden turvaamiseksi tärkeitä tai muita tähän 
verrattavia syitä. Myönteisistä päätöksistä 
enemmistö on lykkäyspäätöksiä, joilla työnan
taja mahdollisia vakuuksia vastaan veivoite
taan maksamaan saatava takaisin valtiolle 
määrättyä aikataulua noudattaen. Näin työn
antaja, joka ulosottomenettelyssä on todettu 

varattomaksi, saattaa lykkäyksen avulla vähi
tellen kyetä suorittamaan saatavan korkoineen. 

Maksuvapautusperusteiden lievä laajentami
nen sekä päätösvallan delegointi työvoimapii
rien toiroistoille lisännee lykkäysten ja helpo
tusten myöntämistä jonkin verran. Toisaalta 
useissa tilanteissa valtion saatavan perintä 
myöhemmin varmistuu, kun tilapäiseen mak
suhäiriöön joutuneen työnantajan toiminnan 
jatkuminen voidaan nopeasti turvata. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Palkkaturvalaki 

1 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi 
lain kansainvälistä soveltamisalaa koskevilla 
säännöksillä. Noudatettua hallintokäytäntöä 
olennaisilta osin vastaavan ehdotuksen mu
kaan palkkaturva kattaa Suomessa tehdystä 
työstä johtuvat työsuhdesaatavat työntekijän 
kansalaisuudesta riippumatta. Poikkeuksen 
pääsäännöstä muodostavat niin kutsutut lähe
tetyt työntekijät. Suomalaisen työnantajan ul
komaille tilapäiseen työhön lähettämien työn
tekijöiden saataviin sovellettaisiin palkkaturva
lakia, kun taas vakituisesti ulkomailla asuvaan 
eivät Suomen palkkaturvaedut ulottuisi. Vasta
vuoroisesti ulkomaalaisen työnantajan Suo
meen tilapäiseen työhön lähettämän työnteki
jän työsuhdesaataviin ei Suomesta annettaisi 
palkkaturvaa. 

Ehdotuksen mukaan palkkaturvaa myönnet
täessä noudatetaan kansainväliseen tapaan 
alueperiaatetta lähetettyjä työntekijöitä koske
vin poikkeuksin. Pohjoismaisten työntekijöi
den osalta on perusteltua pyrkiä pohjoismaisen 
sosiaaliturvasopimuksen periaatteiden mukai
sesti muita maita tarkempaan lakien yhteenso
vittamiseen väliinputoamisten estämiseksi. Tä
mä yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 
johtuva tarve voidaan hallintokäytännössä 
täyttää ilman erillisiä säännöksiä. 

Suomalaisen työnantajan ulkomaille lähettä
män työntekijän oikeutta palkkaturvaan ei ra
joitettaisi kansalaisuuden mukaan, vaan lakia 

sovelletaan ehdotuksen mukaan myös ulko
maalaiseen, jolla on kotipaikka Suomessa. 

2 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi uudet 
säännökset palkkaturvan ajallisen ulottuvuu
den laajentamisesta ulkomaantyössä sekä Suo
men palkkaturvan toissijaisuudesta työnteko
maan palkkaturvajärjestelmän mukaiseen 
etuuteen nähden. Pykälän 2 momentin mukaan 
ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia saatavia 
voidaan maksaa yli kolmen kuukauden mutta 
kuitenkin enintään kuuden kuukauden ajalta 
ennen hakemuksen jättämistä. Ajanjakson pi
dentäminen vaatii kuitenkin tuekseen erityisiä 
syitä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi 
vaikeudet saada tietoja kotimaahan maksetuis
ta palkkaeristä ja palkkaturvan hakemista vii
västyttävät erityisolosuhteet. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan uutta 
säännöstä päällekkäisen palkkaturvan maksa
misen välttämiseksi. Vaikka työntekijällä olisi 
ehdotetun 1 §:n 1 momentin mukaan oikeus 
palkkaturvaan ulkomailla tehdyn työn työsuh
desaatavista, palkkaturvaa ei makseta siltä osin 
kuin työntekijä saa alueperiaatteen mukaisesti 
ensisijaista eli työntekomaan lainsäädännön 
mukaista palkkaturvaa tai vastaavaa etuutta. 
Maksatusten selvittämiseksi tulee palkkaturvan 
hakijalta ja työnantajalta saatuja tietoja tarvit
taessa täydentää suoraan asianomaisen maan 
palkkaturvaviranomaiselta. 

Pykälän nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyisi
vät 4 ja 5 momentiksi. 

3 §. Jotta ulkomaantyössä palkkaturvaa voi
daan hakea joustavasti ja viivytyksettä, palk
katurvahakemus tulee voida jättää Suomen 
ulkomailla olevaan lähetystöön, konsulinviras-
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toon tai muuhun edustustoon samoin oikeus
vaikutuksin kuin kotimaisille palkkaturvavira
nomaisille. Näissä edustustoissa olisi saatavissa 
palkkaturvahakemuslomakkeita. Kokemukset 
yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista ja 
pohjoismaisesta työnvälityksestä puoltavat li
säksi eri maiden palkkaturvaviranomaisten yh
teistoiminnan lisäämistä sen vuoksi, ettei työn
tekijä aina saata varmuudella tietää, minkä 
pohjoismaan lakia hakemukseen tulee sovel
taa. Erillistä säännöstä tästä ei ole kuitenkaan 
katsottu tarvittavan. 

6 §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan aiem
man linjan mukaista delegointisäännöstä siitä, 
että ministeriön ohella myös työvoimapiirin 
toimisto voi asetuksella säädettävään määrään 
saakka myöntää palkkaturvana suoritetun erän 
takaisinperinnässä maksun suoritukselle lyk
käystä tai vapautusta kokonaan taikka osaksi. 
Vapautusmahdollisuutta esitetään laajennetta
vaksi työnantajan ohella muuhun maksuvelvol
liseen, joka työnantajan sijasta joutuisi mak
sun suorittamaan. Tällaisena maksuvelvollise
lla esiintyy käytännössä useimmiten komman
diittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. 

Vapautusperusteita laajennettaisiin nykyisis
tä työllisyyden turvaamiseksi tärkeistä syistä 
kohti laajempaa kokonaisarviointia siten, että 
helpotuksen myöntäminen olisi mahdollista 
myös perimisen osoittautuessa maksuvelvolli
sen taloudellinen asema huomioon ottaen koh
tuuttomaksi. Valtioneuvoston oikeudesta 
myöntää helpotuksia ja vapautuksia valtiolle 
tulevien maksujen ja korvausten suorittamises
ta annettu laki (411/29), johon viitataan 3 
momentissa, on kumottu ja korvattu maksuva
pautuslailla (529/80), minkä vuoksi lainkoh
dan viittaus on korvattava viittaukseksi maksu
vapautuslakiin. 

8 §. Kun maksuvelvollisella on mahdollisuus 
valittaa työvoimapiirin toimiston vapautus- tai 
lykkäyshakemukseen antamasta päätöksestä, 
jatkovalitusmahdollisuus tulee sulkea pois täy-

dentämällä tältä osin pykälän 2 momentin 
luetteloa. 

16 §. Valtakunnallisista työttömyyskassoista 
annettu laki (125/34) on kumottu ja korvattu 
työttömyyskassalailla (603/84). Lakimääräis
ten korkokantojen yhdenmukaistamiseksi 2 
momentissa säädetty viivästyskorko ehdote
taan korotettavaksi 12 prosentista 16 prosent
tiin. 

1.2. Merimiesten palkkaturvalaki 

6 §. Pykälän 2 momentin sanamuotoa ehdo
tetaan muutettavaksi samoin kuin palkkaturva
lain 6 §:n 3 momenttia maksuvapautusten hen
kilöllisen ulottuvuuden ja edellytysten osalta. 
Merimiesten palkkaturva-asiat jäisivät koko
naisuudessaan työministeriön hoidettavaksi ei
kä niitä hajautettaisi työvoimapiirien toimis
toille. Koska valtiokonttorin oikeudesta myön
tää helpotuksia ja vapautuksia valtiolle tule
vien maksujen ja korvausten suorittamisesta 
annettu laki (21/78) on kumottu ja korvattu 
maksuvapautuslailla, tulee lainkohdan viittaus 
korjata vastaavasti. 

16 §. Pykälän 1 ja 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi samat muutokset kuin palkkaturva
lain vastaaviin säännöksiin. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden 
1991 alusta. Niitä ehdotetaan sovellettaviksi 
voimaantulon jälkeen toimitettuihin palkkatur
vahakemuksiin sekä sellaisiin maksulykkäys- ja 
vapautushakemuksiin, jotka tulevat vireille 
voimaantulon jälkeen. 

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

palkkaturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649/73) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 

6 §:n 3 momentti sekä 8 ja 16 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti ja 6 §:n 3 momentti 20 päivänä tammikuuta 1984 

annetussa laissa (70/84), 8 § 25 päivänä toukokuuta 1984 annetussa laissa (403/84) ja 16 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä tammikuuta 
1984 annetulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 
momentiksi, sekä 3 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti 
seuraavasti: 

1 § 
Valtio turvaa työntekijäin työsuhteesta joh

tuvan palkka- ja muun saatavan suorituksen 
työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyt
tömyyden varalta palkkaturvana siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tämä laki koskee myös 
suomalaisen työnantajan palveluksessa ulko
mailla työskentelevää työntekijää, jolla on ko
tipaikka Suomessa. Ulkomaalaisen työnanta
jan ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön 
lähettämän työntekijän saatavia ei turvata 
palkkaturvana. 

Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja 
työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkka
turva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimis
to, jonka alueella työnantajalla, jota hakemus 
koskee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole 
selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin 
toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoi
tettu työ on pääasiallisesti tehty. 

2§ 

Palkkaturvana voidaan erityisistä syistä 
maksaa ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia 
saatavia, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi 
yli kolmen kuukauden mutta kuitenkin enin
tään kuuden kuukauden kuluessa ennen palk
katurvahakemuksen jättämistä. 

Työntekijällä ei ole oikeutta saada palkka
turvana ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia 
saatavia siltä osin kuin hän saa työsuhteeseen 
sovellettavan vieraan valtion lainsäädännön 
mukaista palkkaturvaa tai vastaavaa etuutta. 

3 § 

Ulkomailla tehtyä työtä koskeva palkkatur
vahakemus voidaan jättää myös Suomen ulko
mailla olevaan lähetystöön, konsulinvirastoon 
tai muuhun edustustoon. 

6 § 

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työministeriö tai työvoimapii
rin toimisto voi työllisyyden turvaamiseksi tär
keistä tai muista tähän verrattavista syistä taik
ka perimisen ollessa maksuvelvollisen taloudel
linen asema huomioon ottaen kohtuutonta 
myöntää maksun suoritukselle lykkäystä tai 
vapauttaa työnantajan tai muun maksuvelvolli
sen kokonaan taikka osaksi maksuvelvollisuu
destaan riippumatta siitä, mitä maksuvapau
tuslaissa (529/80) on säädetty. 

8 § 
Työvoimapiirin toimiston päätöksestä, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa valittaa työministeriöön siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa (154/ 
50) annetussa laissa on säädetty. Muutoin työ
voimapiirin toimiston päätökseen ei saa hakea 
valittamalla muutosta. 

Työministeriön päätökseen, jolla on ratkais
tu valitus työvoimapiirin toimiston 2 §:n 4 
momentin, 4 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momen
tin tai 12 § :n nojalla tekemästä päätöksestä, ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 
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16 § 
Työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitetun 

työttömyyskassojen keskuskassan on vuosit
tain jälkikäteen korvattava valtiolle työnteki
jöille palkkaturvana maksettujen määrien ja 
työnantajilta 5 §:n 1 momentin mukaan perit
tyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta 
on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkatur
vana on maksettu työntekijän 4 § :n 3 momen
tissa tarkoitetusta laiminlyömisestä huolimatta, 
sekä työnantajilta 6 §:n 3 momentin nojalla 
perimättä jätetyt määrät. Erotuksesta on vä-

2. 

hennettävä myös ne määrät, jotka on 9 §:n 
mukaisessa menettelyssä taikka 14 tai 15 §: ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta 
maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työministeriön mää
räämänä aikana. Korvauksen viivästyessä on 
viivästyksen ajalta maksettava 16 prosentin 
viivästyskorko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
merimiesten palkkaturvalain 6 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927/79) 6 §:n 2 

momentti ja 16 §, 
näistä 16 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1982 annetun lain 

(1066/82), seuraavasti: 

6 § 

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työministeriö voi työllisyyden 
turvaamiseksi tärkeistä tai muista tähän verrat
tavista syistä taikka perimisen ollessa maksu
velvollisen taloudellinen asema huomioon ot
taen kohtuutonta myöntää maksun suorituk
selle lykkäystä tai vapauttaa työnantajan tai 
muun maksuvelvollisen kokonaan taikka osak
si maksuvelvollisuudestaan riippumatta siitä, 
mitä maksuvapautuslaissa (529/80) on säädet
ty. 

16 § 
Työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitetun 

työttömyyskassojen keskuskassan on vuosit
tain jälkikäteen korvattava valtiolle työnteki
jöille palkkaturvana maksettujen määrien ja 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

työnantajilta 5 §:n 1 momentin mukaan perit
tyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta 
on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkatur
vana on maksettu työntekijän 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitetusta laiminlyönnistä huolimatta, 
sekä työnantajilta 6 §:n 2 momentin nojalla 
perimättä jätetyt määrät. Erotuksesta on vä
hennettävä myös ne määrät, jotka on 9 §:n 
mukaisessa menettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta 
maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työministeriön mää
räämänä aikana. Korvauksen viivästyessä on 
viivästyksen ajalta maksettava kuudentoista 
prosentin viivästyskorko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Työministeri Matti Puhakka 
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1. Liite 1 

Laki 
palkkaturvalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun palkkaturvalain (649173) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 

6 §:n 3 momentti sekä 8 ja 16 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 momentti ja 6 §:n 3 momentti 20 päivänä tammikuuta 1984 

annetussa laissa (70/84), 8 § 25 päivänä toukokuuta 1984 annetussa laissa (403/84) ja 16 § 
osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä tammikuuta 
1984 annetulla lailla, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 4 ja 5 
momentiksi, sekä 3 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Valtio turvaa työntekijäin työsuhteesta joh

tuneen palkka- tai muun saatavan suorituksen 
työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyt
tömyyden varalta palkkaturvana siten kuin 
tässä laissa säädetään. 

Palkkaturvasta huolehtivat työvoimaministe
riö ja työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palk
katurva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toi
misto, jonka alueella työnantajalla, jota hake
mus koskee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei 
ole selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapii
rin toimisto, jonka alueella hakemuksessa tar
koitettu työ on pääasiallisesti tehty. 

2 § 

Ehdotus 

1 § 
Valtio turvaa työntekijäin työsuhteesta joh

tuvan palkka- ja muun saatavan suorituksen 
työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyt
tömyyden varalta palkkaturvana siten kuin 
tässä laissa säädetään. Tämä laki koskee myös 
suomalaisen työnantajan palveluksessa ulko
mailla työskentelevää työntekijää, jolla on ko
tipaikka Suomessa. Ulkomaalaisen työnanta
jan ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön 
lähettämän työntekijän saatavia ei turvata 
palkkaturvana. 

Palkkaturvasta huolehtivat työministeriö ja 
työvoimapiirin toimisto. Päätöksen palkka
turva-asiassa tekee sen työvoimapiirin toimis
to, jonka alueella työnantajalla, jota hakemus 
koskee, on kotipaikka. Jos kotipaikasta ei ole 
selvyyttä, käsittelee asian sen työvoimapiirin 
toimisto, jonka alueella hakemuksessa tarkoi
tettu työ on pääasiallisesti tehty. 

2 § 

Palkkaturvana voidaan erityisistä syistä 
maksaa ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia 
saatavia, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi 
yli kolmen kuukauden mutta kuitenkin enin
tään kuuden kuukauden kuluessa ennen palk
katurvahakemuksen jättämistä. 

Työntekijällä ei ole oikeutta saada palkka
turvana ulkomailla tehtyyn työhön perustuvia 
saatavia siltä osin kuin hän saa työsuhteeseen 
sovellettavan vieraan valtion lainsäädännön 
mukaista palkkaturvaa tai vastaavaa etuutta. 
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Voimassa oleva laki 

3 § 

6 § 

V aitioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työvoimaministeriö voi työlli
syyden turvaamiseksi tärkeistä ja muista tähän 
verrattavista syistä myöntää maksun suorituk
selle lykkäystä tai vapauttaa työnantajan koko
naan taikka osaksi maksuvelvollisuudestaan 
riippumatta siitä, mitä valtioneuvoston oikeu
desta myöntää helpotuksia ja vapautuksia val
tiolle tulevien maksujen ja korvausten suoritta
misesta annetussa laissa (411/29) on säädetty. 

8 § 
Työvoimapiirin toimiston päätöksestä, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa valittaa työvoimaministeriöön siinä järjes
tyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa 
(154/50) annetussa laissa on säädetty. Muutoin 
työvoimapiirin toimiston päätökseen ei saa ha
kea valittamalla muutosta. 

Työvoimaministeriön päätökseen, jolla on 
ratkaistu valitus työvoimapiirin toimiston 2 §: n 
2 momentin, 4 §:n 3 momentin ja 12 §:n nojal
la tekemästä päätöksestä, ei saa hakea valitta
malla muutosta. 

16 § 
Valtakunnallisista työttömyyskassoista anne

tussa laissa (125/34) tarkoitetun työttömyys
kassojen keskuskassan on vuosittain jälkikä
teen korvattava valtiolle työntekijöille palkka
turvana maksettujen määrien ja työnantajilta 
5 §:n 1 momentin mukaan perittyjen pääoma
määrien erotus. Tästä erotuksesta on kuitenkin 
vähennettävä se, mitä palkkaturvana on mak
settu työntekijän 4 §:n 3 momentissa tarkoite
tusta laiminlyömisestä huolimatta, sekä työn
antajilta 6 §:n 3 momentin nojalla perimättä 
jätetyt määrät. Erotuksesta on vähennettävä 
myös ne määrät, jotka on 9 §:n mukaisessa 

2 300408F 

Ehdotus 

3 § 

Ulkomailla tehtyä työtä koskeva palkkatur
vahakemus voidaan jättää myös Suomen ulko
mailla olevaan lähetystöön, konsulinvirastoon 
tai muuhun edustustoon. 

6 § 

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työministeriö tai työvoimapii
rin toimisto voi työllisyyden turvaamiseksi tär
keistä tai muista tähän verrattavista syistä taik
ka perimisen ollessa maksuvelvollisen taloudel
linen asema huomioon ottaen kohtuutonta 
myöntää maksun suoritukselle lykkäystä tai 
vapauttaa työnantajan tai muun maksuvelvolli
sen kokonaan taikka osaksi maksuvelvollisuu
destaan riippumatta siitä, mitä maksuvapau
tuslaissa (529180) on säädetty. 

8 § 
Työvoimapiirin toimiston päätöksestä, jolla 

hakemus on hylätty muulla kuin 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetulla perusteella, työntekijä 
saa valittaa työministeriöön siinä järjestyksessä 
kuin muutoksenhausta hallintoasioissa (154/ 
50) annetussa laissa on säädetty. Muutoin työ
voimapiirin toimiston päätökseen ei saa hakea 
valittamalla muutosta. 

Työministeriön päätökseen, jolla on ratkais
tu valitus työvoimapiirin toimiston 2 §:n 4 
momentin, 4 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momen
tin tai 12 § :n nojalla tekemästä päätöksestä, ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 

16 § 
Työttömyyskassalaissa (603 /84) tarkoitetun 

työttömyyskassojen keskuskassan on vuosit
tain jälkikäteen korvattava valtiolle työnteki
jöille palkkaturvana maksettujen määrien ja 
työnantajilta 5 §:n 1 momentin mukaan perit
tyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta 
on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkatur
vana on maksettu työntekijän 4 § :n 3 momen
tissa tarkoitetusta laiminlyömisestä huolimatta, 
sekä työnantajilta 6 §:n 3 momentin nojalla 
perimättä jätetyt määrät. Erotuksesta on vä
hennettävä myös ne määrät, jotka on 9 §:n 
mukaisessa menettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä 
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Voimassa oleva laki 

menettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä tarkoitetuis
sa tapauksissa todettu aiheetta maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työvoimaministeriön 
määräämänä aikana. Korvauksen viivästyessä 
on viivästyksen ajalta maksettava kahdentoista 
prosentin viivästyskorko. 

2. 

Ehdotus 

tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta 
maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työministeriön mää
räämänä aikana. Korvauksen viivästyessä on 
viivästyksen ajalta maksettava 16 prosentin 
viivästyskorko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
merimiesten palkkaturvalain 6 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927179) 6 § :n 2 

momentti ja 16 §, 
näistä 16 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 

laissa (1066/82), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työvoimaministeriö voi työlli
syyden turvaamiseksi tärkeistä tai muista mer
kitykseltään tähän verrattavista syistä myöntää 
maksun suoritukselle lykkäystä tai vapauttaa 
työnantajan kokonaan taikka osaksi maksuvel
vollisuudestaan riippumatta siitä, mitä valtio
konttorin oikeudesta myöntää helpotuksia ja 
vapautuksia valtiolle tulevien maksujen ja kor
vausten suorittamisesta annetussa laissa (21 1 
78) on säädetty. 

16 § 
Valtakunnallisista työttömyyskassoista anne

tussa laissa (125/34) tarkoitetun työttömyys
kassojen keskuskassan on vuosittain jälkikä
teen korvattava valtiolle työntekijöille palkka
turvana maksettujen määrien ja työnantajilta 
5 §:n 1 momentin mukaan perittyjen pääoma
määrien erotus. Tästä erotuksesta on kuitenkin 
vähennettävä se, mitä palkkaturvana on mak
settu työntekijän 4 §:n 2 momentissa tarkoite
tusta laiminlyömisestä huolimatta, s~kä työn
antajilta 6 §:n 2 momentin nojalla perimättä 

Ehdotus 

6 § 

Valtioneuvosto ja asetuksella säädettävään 
määrään saakka työministeriö voi työllisyyden 
turvaamiseksi tärkeistä tai muista tähän verrat
tavista syistä taikka perimisen ollessa maksu
velvollisen taloudellinen asema huomioon ot
taen kohtuutonta myöntää maksun suorituk
selle lykkäystä tai vapauttaa työnantajan tai 
muun maksuvelvollisen kokonaan taikka osak
si maksuvelvollisuudestaan riippumatta siitä, 
mitä maksuvapautuslaissa (529/80) on säädet
ty. 

16 § 
Työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoitetun 

työttömyyskassojen keskuskassan on vuosit
tain jälkikäteen korvattava valtiolle työnteki
jöille palkkaturvana maksettujen määrien ja 
työnantajilta 5 §:n 1 momentin mukaan perit
tyjen pääomamäärien erotus. Tästä erotuksesta 
on kuitenkin vähennettävä se, mitä palkkatur
vana on maksettu työntekijän 4 §:n 2 momen
tissa tarkoitetusta laiminlyönnistä huolimatta, 
sekä työnantajilta 6 §:n 2 momentin nojalla 
perimättä jätetyt määrät. Erotuksesta on vä-
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Voimassa oleva laki 

jätetyt määrät. Erotuksesta on vähennettävä 
myös ne määrät, jotka on 9 §:n mukaisessa 
menettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä tarkoitetuis
sa tapauksissa todettu aiheetta maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työvoimaministeriön 
määräämänä aikana. Korvauksen viivästyessä 
on viivästyksen ajalta maksettava 12 prosentin 
viivästyskorko. 

Ehdotus 

hennettävä myös ne määrät, jotka on 9 §:n 
mukaisessa menettelyssä taikka 14 tai 15 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa todettu aiheetta 
maksetuiksi. 

Korvaus on maksettava työministeriön mää
räämänä aikana. Korvauksen viivästyessä on 
viivästyksen ajalta maksettava 16 prosentin 
viivästyskor ko. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Asetus 
palkkaturva-asetuksen 9 §:n muuttamisesta 

Työministerin esittelystä 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1973 annetun palkkaturva-asetuksen (883/73) 9 §, sellaisena 

kuin se on 15 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa (1115/89), seuraavasti: 

9§ 
Työministeriö voi myöntää palkkaturvalain 

6 §:n 3 momentissa tarkoitetun lykkäyksen 
maksun suoritukselle tai vapauttaa työnanta
jan tai muun maksuvelvollisen kokonaan tai 
osaksi maksuvelvollisuudesta, jos valtion saa
tavan pääomamäärä ei ylitä 1 000 000 mark-

Luonnos 

kaa. Työvoimapiirin toimisto voi vastaavasti 
myöntää lykkäyksen tai vapauttaa maksuvel
vollisuudesta, jos valtion saatavan pääoma
määrä ei ylitä 500 000 markkaa. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Asetus 
merimiesten palkkaturva-asetuksen 6 §:n muuttamisesta 

Työministerin esittelystä 
muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1981 annetun merimiesten palkkaturva-asetuksen (137 /81) 

6 § seuraavasti: 

6 § 
Työministeriö voi myöntää merimiesten 

palkkaturvalain 6 §:n 2 momentissa tarkoite
tun lykkäyksen maksun suoritukselle tai va
pauttaa työnantajan tai muun maksuvelvolli
sen kokonaan tai osaksi maksuvelvollisuudes-

ta, jos valtion saatavan pääomamäärä ei ylitä 
1 000 000 markkaa. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


