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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yksityisten valtionapu
laitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta sekä siihen Iiittyviksi 
laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että yksityisten val
tionapulaitosten toimiehtosopimuslaki, laki yk
sityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuus
kunnasta ja laki toimiehtosopimuksen vaiku
tuksesta valtionapuun kumotaan vuoden 1994 
alusta, jolloin valtionosuusuudistus kattaa kun
tien ohella myös yksityiset valtionapulaitokset 
lukuun ottamatta eräitä yksittäisiä valtionavun 
saajia. Valtionosuusuudistuksen toteuduttua ei 
ole enää perustetta eikä tarvetta pitää voimassa 
erityislainsäädäntöä, jolla rajoitetaan yksityisen 
valtionapua saavan yhteisön tai laitoksen oi
keutta päättää yleisen työlainsäädännön puit
teissa omalta osaltaan työnantajaedunvalvon-

nan sekä palvelussuhteen ehtojen neuvottelu- ja 
sopimustoiminnan järjestämisestä. 

Esitykseen sisältyvät myös yksityisten val
tionapulaitosten toimiehtosopimusjärjestelmän 
kumoamisesta johtuvat ehdotukset laeiksi 
opintovapaalain, työriitojen sovittelusta anne
tun lain, työaikalain, talonmiesten työaikalain, 
maatalouden työaikalain, kauppaliikkeiden ja 
toimistojen työaikalain, vuosilomalain ja työ
suojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työ
suojeluasioissa annetun lain muuttamisesta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden 
1993 alussa. Uudistuksella vahvistetaan kun
tien ja yksityisten valtionapulaitosten itsenäistä 
päätöksentekoa. Laskennallisen perusteen mu
kaiseen valtionosuuteen siirtyminen merkitsee 
rahoituksen saajalle kokonaisvastuuta toimin
nan järjestämisestä ja siitä aiheutuvista menois
ta. Uudet valtionosuuden perusteet eivät enää 
edellytä sitä, että eduskunnan valtiovarainva
liokunta tai valtionapuviranomainen päättävät 
erikseen kunnallisen tai yksityisen valtionapu
sektorin palvelussuhteen ehtojen valtionapupe
rusteista. Muutos toteutettiin kuntien valtion
osuuslainsäädännössä vuoden 1993 alusta. 

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslakia (238/79) muutettiin valtionosuusuu
distuksesta johtuen 1 päivästä heinäkuuta 1993 
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niin, että laki ei enää koske valtionosuusuudis
tuksen mukaista laskennallista valtionosuutta 
tai harkinnanvaraista valtionapua saavia yksi
tyisiä yhteisöjä ja laitoksia. Muutos merkitsi 
sitä, että myöskään toimiehtosopimuksen vai
kutuksesta valtionapuun annettu laki (240/79) 
ei enää koske kyseisiä yhteisöjä ja laitoksia. 
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta tai valtion
apuviranomainen eivät näin ollen enää päätä 
kyseisten yhteisöjen ja laitosten palvelussuhteen 
ehtojen valtionapuperusteista. Niiden palvelus
suhteen ehtojen järjestämisessä sovelletaan 
yleistä työlainsäädäntöä sekä yleisten työmark
kinoiden periaatteita. Muutoksen jälkeen toi
miehtosopimuslaki ja siihen liittyvä valtionapu
ohjaus jäivät koskemaan runsasta 100 vanhan 
valtionapulainsäädännön mukaista menoperus
teista valtionapua saavaa oppilaitosta. Vuoden 
1~92 lopussa toimiehtosopimuslain sovelta-
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ruisalaan kuului 870 yksityistä yhteisöä ja 
laitosta. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esitykset 
laiksi valtionosuutta saavista kansanopistoista 
(HE 110/1993 vp) ja opintokeskuslaiksi (HE 
119/1993 vp). Esitysten mukaan kyseiset 100 
oppilaitosta siirtyvät vuoden 1994 alusta val
tionosuusuudistuksen mukaisen laskennallisen 
valtionosuuden piiriin ja siten myös voimassa 
olevan toimiehtosopimuslain mukaisesti toi
miehtosopimusjärjestelmästä yleisen työlainsää
dännön piiriin. Mainittujen muutosten jälkeen 
toimiehtosopimuslaki koskisi enää muutamaa 
yksittäistä yhteisöä tai laitosta. 

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslaki, laki yksityisten valtioapulaitosten 
sopimusvaltuuskunnasta (239179) ja laki toi
miehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun 
muodostavat lainsäädäntökokonaisuuden, jon
ka säätämisen perusteet nojasivat voimassa 
olleen valtionapuohjauksen lähtökohtiin ja tar
peeseen. Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjes
tyksen säännökset palvelussuhteen ehtojen val
tionapuperusteiden päättäruisestä kuuluvat 
myös tähän kokonaisuuteen. Lakisääteinen val
tion puuttuminen yksityisten valtionapua saa
vien yhteisöjen ja laitosten työnantajatoimin
nan päätöksentekoon ja sen merkittävä rajoit
taminen nähtiin toimiehtosopimuslainsäädän
töä säädettäessä perusteltuna sen vuoksi, että 
voimassa ollut menoperusteinen rahoituslain
säädäntö saattoi käytännössä merkitä yksityi
selle yhteisölle tai laitokselle oikeutta saada 
valtionapua sopimuksiin perustuviin palvelus
suhteen ehtoihin ja niiden tarkistuksiin ja siten 
aiheuttaa valtiontaloudelle lisämenoja. Toi
miehtosopimuslain soveltamisalasta on säädet
ty valtionapuohjauksen tarpeiden pohjalta. 
Valtionapuohjauksen vuoksi valtiovallalle sää
dettiin keskeinen asema neuvoteltaessa ja pää
tettäessä kyseisiä yksityisiä työnantajia velvoit
tavista toimiehtosopimuksista. 

Toimiehtosopimuksia koskeva päätöksente
ko sekä käytännön neuvottelu- ja sopimustoi
minta on järjestetty tilanteessa, jossa toimieh
tosopimusjärjestelmään kuului koko yksityinen 
valtionapukenttä eli opetusalan lähes 300 val
tionapulaitosta, maatalous-, kotitalous-, koti
teollisuus- ja kerhoneuvonnan 150 valtionapu
laitosta, valtionapua saavat metsätalouden neu
vonnan metsäkeskukset ja metsälautakunnat, 
terveydenhoitoalan ja sosiaalialan 400 valtion
apulaitosta sekä joukko yksittäisiä valtionapua 
saavia yhteisöjä ja laitoksia eli yhteensä lähes 

900 yksityistä valtion rahoitusta saavaa työn
antajaa. Yksityisiä valtionapulaitoksia sitovista 
toimiehtosopimuksista päättää valtioneuvoston 
asettama yksityisten valtionapulaitosten sopi
musvaltuuskunta. Sopimusvaltuuskunnassa on 
25 jäsentä, joista 20 on nimetty valtionapulai
tosten ehdotusten perusteella ja viisi jäsentä 
valtionapuviranomaisten edustajina valtiova
rainministeriön, opetusministeriön, maa- ja 
metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuus
ministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
esitysten perusteella. Toimiehtosopimusneuvot
telujen käyminen on yksityisten valtionapulai
tosten sopimusvaltuuskunnasta annetussa lais
sa määrätty valtiovarainministeriön tehtäväksi. 

Valtionosuusuudistus kattaa vuonna 1994 
käytännössä koko yksityisen valtionapukentän. 
Vanha menoperusteinen valtionapu jäisi tois
taiseksi koskemaan enää eräitä yksittäisiä val
tionapuyhteisöjä. Tämä merkitsee sitä, että 
yksityisten valtionapua saavien yhteisöjen ja 
laitosten työnantajatoimintaa ja palvelussuh
teen ehtojen järjestämistä rajoittavan erityis
lainsäädännön voimassa pitämiselle ei vuoden 
1993 jälkeen enää ole perustetta eikä tarvetta. 
Yksityisten yhteisöjen tai laitosten toiminnan 
lähtökohtiin, toimintaan kohdistuviin vaati
muksiin tai asemaan työmarkkinakentässä on 
vähenevässä määrin vaikutusta sillä, tuottavat
ko ne palveluksia yksityiselle sektorille, kunnil
le vai valtiolle. Tämän vuoksi on välttämätön
tä, että yksityisten yhteisöjen ja laitosten työn
antajatoiminta sekä palvelussuhteen ehtoja 
koskeva neuvottelu- ja sopimustoiminta järjes
tetään yleisiä työmarkkinoita koskevan työlain
säädännön lähtökohdista. 

Edellä esitetyn perusteella esityksessä ehdo
tetaan, että yksityisten valtionapulaitosten toi
miehtosopimuslaki, laki yksityisten valtionapu
laitosten sopimusvaltuuskunnasta ja laki toi
miehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun 
niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen ku
motaan vuoden 1994 alusta. Viimeksi mainitun 
lain kumoamista koskevan lakiehdotuksen voi
maantulosäännöksissä ehdotetaan säädettäväk
si, että lakia toimiehtosopimuksen vaikutukses
ta valtionapuun sovelletaan kuitenkin niihin 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopi
muksiin, jotka on tehty ennen kumoaruislain 
voimaantuloa. 

Edellä mainittujen lakien säätämisen yhtey
dessä säädettiin kyseisistä laeista johtuvat muu
tokset työtuomioistuimesta annettuun lakiin 
(646174), työriitojen sovittelusta annettuun la-
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kiin ( 420/62), työaikalakiin ( 604/46), talonmies
ten työaikalakiin (284/70), vuosilomalakiin 
(272/73). Toimiehtosopimuslainsäädännöstä 
johtuvat maininnat on myöhemmin sisällytetty 
opintovapaalakiin, maatalouden työaikalakiin, 
kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalakiin 
sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksen
hausta työsuojeluasioissa annettuun lakiin. 

Näitä lakeja työtuomioistuimesta annettua 
lakia lukuun ottamatta ehdotetaan muutetta
vaksi niin, että laeista poistetaan yksityisten 
valtioapulaitosten toimiehtosopimuksia, yksi
tyisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskun
taa ja toimiehtosopimusten alaista toimihenki
löstöä koskevat lisäykset ja maininnat. Laki
teknisenä korjauksina ehdotetaan lisäksi, että 
muutettaviin säännöksiin sisältyvät maininnat 
kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta ja kun
tainliitosta muutetaan kunnalliseksi työmarkki
nalaitokseksi ja kuntayhtymäksi. Näiden osalta 
viitataan lakiin kunnallisesta työmarkkinalai
toksesta (261187) ja lakiin kunnallislain muut
tamisesta (979/92). 

Työtuomioistuimesta annettua lakia ei nyt 
ehdoteta muutettavaksi, koska muutoksia jou
duttaisiin ehdottamaan myös eräisiin sellaisiin 
pykäliin, joihin on jo ehdotettu laajoja muu
toksia eduskunnalle juuri annetussa esityksessä 
laiksi työtuomioistuimesta annetun lain ja asia
kirjain lähettämisestä annetun lain 5 §:n muut
tamisesta (HE 19011993 vp). Työtuomiois
tuimesta annetun lain muuttamisesta annetaan 
erillinen esitys viimeksi mainitussa esityksessä 
ehdotettujen muutosten tultua hyväksytyiksi ja 
vahvistetuiksi. 

Hallitusmuodon 65 §:n 3 momentin mukaan 
(1077/91) lailla voidaan antaa eduskunnan eri
koisvaliokunnan tehtäväksi hyväksyä eduskun
nan puolesta valtionavun perusteina ne palve
lussuhteen ehdot, joista valtionavun määrä lain 
mukaan riippuu. Kyseinen säännös liittyy kun
tien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja 
-avustuksista annetun lain (35/73) säännöksiin 
kunnallisten virkaehtosopimusten ja kunnalli
sen työmarkkinalaitoksen päätösten käsittele
ruisestä valtionosuuden perusteena (15 §:n 2 ja 
3 momentti) ja toimiehtosopimuksen vaikutuk
sesta valtionapuun annettuun lakiin. Edellä 
mainitut 15 §:n säännökset on kumottu vuoden 
1993 alusta valtionosuusuudistuksen tullessa 
voimaan. Tarkoituksena on, että oikeusminis
teriössä valmisteltavana olevan esityksen yhtey
dessä annetaan esitykset toimiehtosopimusjär
jestelmän kumoamisesta ja valtionosuuslain-

säädännön muuttumisesta johtuvista muutok
sista hallitusmuodon 65 §:n ja valtiopäiväjärjes
tyksen 49 §:n säännöksiin. 

Sen jälkeen kun valtionapua saava yhteisö 
tai laitos ei enää kuulu yksityisten valtionapu
laitosten toimiehtosopimuslain sovelta
misalaan, se kuuluu yleisen työlainsäädännön 
piiriin. Toimiehtosopimuslaissa on lisäksi sää
detty, että kun toimiehtosopimuslain sovelta
misalaan kuuluminen lakkaa sopimuskauden 
kestäessä, yhteisö tai laitos on sidottu toimieh
tosopimukseen kyseisen sopimuskauden lop
puun. Meneillään oleva sopimuskausi päättyy 
31 päivänä lokakuuta 1993. Yksityisen yhtei
sön tai laitoksen palvelussuhteen ehtojen järjes
tämisen kannalta ei olisi tarkoituksenmukaista, 
että tilanteessa, jossa toimiehtosopimusneuvot
telujen käymistä ja työnantajia sitovien sopi
musten tekemistä koskeva erityislainsäädäntö 
on enää kaksi kuukautta voimassa, valtiova
rainministeriö kävisi palvelussuhteen ehtojen 
tarkistamista koskevat neuvottelut. Uusia pal
velusuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen 
käyminen ja niistä sopiminen jäisi yleisen työ
lainsäädännön mukaisesti asianomaisten neu
vottelu- ja sopimusosapuolten asiaksi ja käytä
väksi niiden päättämän aikataulun puitteissa. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Yksityisten valtionapulaitosten sopimusval
tuuskunnasta annetun lain mukaan valtiova
rainministeriön tehtävänä on ollut käydä toi
miehtosopimuksia koskevat neuvottelut toimi
henkilöjärjestöjen kanssa. Toimiehtosopimus
lainsäädännön kumoamisesta riippumatta vuo
den 1994 alun jälkeinen tilanne olisi käytän
nossa merkinnyt toimiehtosopimuksista 
käytävien neuvottelujen loppumista valtiova
rainministeriössä. 

Valtioneuvoston 26 päivänä maaliskuuta 
1992 asettaman yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskunnan toimikausi päättyisi 
vuoden 1995 lopussa. Yksityisten valtionapu
laitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain 
kumoaminen lakkauttaa sopimusvaltuuskun
nan. Kun neuvottelu- ja sopimustoiminnasta 
aiheutuvat menot on maksettu valtion varoista, 
merkitsee järjestelmän lakkaaminen vastaavaa 
säästöä valtiovarainministeriön asianomaisissa 
määrärahoissa. 
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3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä yhteistyössä valtionapuviranomaisten ja val
tionapulaitoksia edustavan yksityisten valtion
apulaitosten sopimusvaltuuskunnan kanssa. 
Asia on myös käsitelty valtionapulaitosten hen
kilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa. 
Edellä mainitut tahot ovat yhtämieltä siitä, että 
toimiehtosopimuslainsäädäntö tulee ehdottaa 
kumottavaksi. Työlainsäädäntöön kuuluvien 
lakien valmistelu on tehty yhteistyössä työmi
nisteriön kanssa. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1994. 

1. 

5. Säätämisjärjestys 

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslaki ja laki yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskunnasta on säädetty perustus
lainsäätämisjärjestyksessä (Pe VL 511978 vp ). 
Lait ovat niin sanottuja poikkeuslakeja, jotka 
voidaan kumota tavallisessa lainsäätämisjärjes
tyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan 23 päivänä helmikuuta 

1979 annettu yksityisten valtionapulaitosten 
toimiehtosopimuslaki (238/79) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

2. Laki 
yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan yksityisten valtionapu

laitosten sopimusvaltuuskunnasta 23 päivänä 
helmikuuta 1979 annettu laki (239/79) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Valtioneuvoston asettaman yksityisten val
tionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan toi
minta lakkaa tämän lain tullessa voimaan. 
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3. 
Laki 

toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun annetun lain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan toimiehtosopimuksen 

vaikutuksesta valtionapuun 23 päivänä helmi
kuuta 1979 annettu laki (240/79) siihen myö
hemmin tehtyine muutoksineen. 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

4. 

päivänä 

Toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtion
apuun annettua lakia sovelletaan kuitenkin 
niihin yksityisten valtionapulaitosten toimieh
tosopimuksiin, jotka on tehty ennen tämän lain 
voimaantuloa. 

Laki 
opintovapaalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273/79) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 

2 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti 
ja 13 § 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (342/80) ja 5 §:n 2 momentti 5 päivänä 
syyskuuta 1986 annetussa laissa (663/86), seuraavasti: 

2§ 

Opintovapaaksi ei lueta aikaa, jonka kulues
sa työntekijä työnantajan määräyksestä opiske
lee tai saa koulutusta taikka jonka osalta 
työehto- tai virkaehtosopimuksin on sovittu 
siitä, että koulutus tai opiskelu rinnastetaan 
työssäoloon, taikka jonka kuluessa työntekijä 
osallistuu ammattinsa edellyttämään lakisäätei
seen koulutukseen, ellei työntekijä tähän kirjal
lisesti suostu. 

5§ 

Opintovapaata voidaan myöntää myös am
mattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin val
takunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä 
työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen 

sovitaan sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn 
koulutukseen osallistumiseen siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

6§ 
Opintovapaan aika katsotaan palvelussuh

teen perusteella määräytyviä, muita kuin laki
sääteisiä, taloudellisia etuuksia määrättäessä 
työssäolaajan veroiseksi siltä osin kuin siitä on 
työehto- tai virkaehtosopimuksin sovittu. 

13§ 
Tämän lain 4-10 §:n säännöksistä voidaan 

poiketa työehto- tai virkaehtosopimuksella. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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5. 
Laki 

työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain ( 420/62) 3 §:n 1 

momentin 2 kohta, 5 §:n 1 kohta ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 §:n 
1 kohta 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (244179) ja 16 § 6 päivänä kesäkuuta 1986 
annetussa laissa ( 425/86), seuraavasti: 

3§ 
Valtakunnansovittelijain on: 

2) osapuolten pyynnöstä toimittava puheen
johtajana työehto- ja virkaehtosopimusten ai
kaansaamista koskevissa neuvotteluissa; 

5§ 
Piirisovittelijan on: 
1) osapuolten pyynnöstä toimittava puheen

johtajana työehto- ja virkaehtosopimusten ai
kaansaamista koskevissa neuvotteluissa; 

6. 

16 § 
Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen työehto- tai 

virkaehtosopimusta koskevaan riita-asiaan, jo
ka kuuluu työtuomioistuimen käsiteltäviin tai 
joka sopimuksen mukaan on välimiesten rat
kaistava. Sovittelijan on saatuaan selvityksen 
riidan sanotunlaisesta luonteesta ilmoitettava 
tästä riitapuolille. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
työaikalain 19 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 19 a §, sellaisena kuin se on 

23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (241/79), seuraavasti: 

19 a § 
Mitä tässä laissa säädetään työnantajain ja 

työntekijäin 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
tayhtymän taikka evankelis-luterilaisen kirkon 

sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakun
lain yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimuk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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7. 
Laki 

talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun talonmiesten työaikalain (284170) 19 §, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (242/79), seuraavasti: 

19 § 
Mitä tässä laissa säädetään työnantajain ja 

työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri 
kattaa 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
tayhtymän taikka evankelis-1uterilaisen kirkon 

8. 

sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakun
tain yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimuk
seen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
maatalouden työaikalain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun maatalouden työaikalain (407/89) 25 § 

seuraavasti: 

25 § 
Mitä tässä laissa säädetään 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
tayhtymän taikka evankelisluterilaisen kirkon 

sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntaliiton tai muun seurakunti
en yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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9. 
Laki 

kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 

(400/78) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa 
(340/80), seuraavasti: 

5§ 

Säännöllisestä työajasta työehtosopimuksella 
poikkeaminen 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon 

10. 

taikka kunnallisen työmarkkinalaitoksen taik
ka sen antamaan valtuutukseen perustuen kun
nan tai kuntayhtymän ja asianomaisen yhdis
tyksen välillä tehtyyn työehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 16 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (243/79), seuraavasti: 

16 § 

Säännösten ehdottomuus 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen, kunnallisen 
työmarkkinalaitoksen taikka sen antamaan val
tuutukseen perustuen kunnan tai kuntayhty
män taikka evankelis-luterilaisen kirkon sopi-

musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seurakun
nan, seurakuntaliiton tai muun seurakuntain 
yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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11. 
Laki 

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmi

kuuta 1973 annetun lain (131/73) 8 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetussa laissa (600/85), seuraavasti: 

8§ 

Mitä 2 momentissa säädetään työnantajain 
yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion 
asianomaiseen viranomaiseen sekä kunnalliseen 
työmarkkinalaitokseen ja evankelisluterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskuntaan sekä sellaiseen 
viranomaiseen, joka kunnallisen työmarkkina
laitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan antaman valtuutuksen no
jalla tekee niiden sijasta sopimuksia. 

Sopimuksessa ei kuitenkaan saa tehdä poik
keuksia siitä, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1993 

Edellä 3 momentissa tarkoitetulla viranomai
sella, kunnallisella työmarkkinalaitoksella tai 
kirkon sopimusvaltuuskunnalla on kuitenkin 
oikeus sopia työsuojeluvaltuutetun ja varaval
tuutettujen toimikauden pituudeksi enintään 
neljä kalenterivuotta. Samoin voidaan sopia 
siitä, ketkä työsuojeluvaltuutetun tai varaval
tuutettujen vaaleja järjestettäessä kuuluvat 
työntekijöihin ja ketkä toimihenkilöasemassa 
oleviin työntekijöihin. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIViSTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 

2 331260T 
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Liite 

4. 
Laki 

opintovapaalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 9 päivänä maaliskuuta 1979 annetun opintovapaalain (273179) 2 §:n 2 momentti, 5 §:n 

2 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 13 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti 
ja 13 § 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (342/80) ja 5 §:n 2 momentti 5 päivänä 
syyskuuta 1986 annetussa laissa (663/86), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 

Opintovapaaksi ei lueta aikaa, jonka kulues
sa työntekijä työnantajan määräyksestä opiske
lee tai saa koulutusta, taikka jonka osalta 
työehto-, toimiehto- taikka virkaehtosopimuk
sin on sovittu siitä, että koulutus tai opiskelu 
rinnastetaan työssäoloon tahi jonka kuluessa 
työntekijä osallistuu ammattinsa edellyttämään 
lakisääteiseen koulutukseen, ellei työntekijä tä
hän kirjallisesti suostu. 

5§ 

Opintovapaata voidaan myöntää myös am
mattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin val
takunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä 
työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksessa 
erikseen sovitaan sekä maatalousyrittäjille jär
jestettyyn koulutukseen osallistumiseen siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 

6§ 
Opintovapaan aika katostaan palvelussuh

teen perusteella määräytyviä, muita kuin laki
sääteisiä, taloudellisia etuuksia määrättäessä 
työssäolon veroiseksi siltä osin, kuin siitä on 
työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin 
sovittu. 

13 § 
Tämän lain 4---10 §:n säännöksistä voidaan 

työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin 
poiketa. 

Ehdotus 

2§ 

Opintovapaaksi ei lueta aikaa, jonka kulues
sa työntekijä työnantajan määräyksestä opiske
lee tai saa koulutusta taikka jonka osalta 
työehto- tai virkaehtosopimuksin on sovittu 
siitä, että koulutus tai opiskelu rinnastetaan 
työssäoloon, taikka jonka kuluessa työntekijä 
osallistuu ammattinsa edellyttämään lakisäätei
seen koulutukseen, ellei työntekijä tähän kirjal
lisesti suostu. 

5§ 

Opintovapaata voidaan myöntää myös am
mattiyhdistyskoulutusta varten siten kuin val
takunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisessä 
työehto- tai virkaehtosopimuksessa erikseen 
sovitaan sekä maatalousyrittäjille järjestettyyn 
koulutukseen osallistumiseen siten kuin siitä 
erikseen säädetään. 

6§ 
Opintovapaan aika katsotaan palvelussuh

teen perusteella määräytyviä, muita kuin laki
sääteisiä, taloudellisia etuuksia määrättäessä 
työssäolaajan veroiseksi siltä osin kuin siitä on 
työehto- tai virkaehtosopimuksin sovittu. 

13 § 
Tämän lain 4---10 §:n säännöksistä voidaan 

poiketa työehto- tai virkaehtosopimuksella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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5. 
Laki 

työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (420/62) 3 §:n 1 

momentin 2 kohta, 5 §:n 1 kohta ja 16 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 2 kohta ja 5 §:n 
1 kohta 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (244/79) ja 16 § 6 päivänä kesäkuuta 1986 
annetussa laissa ( 425/86), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3§ 
Valtakunnansovittelijain on: 

2) osapuolten pyynnöstä toimittava puheen
johtajana työehto-, virkaehto- ja toimiehtoso
pimusten aikaansaamista koskevissa neuvotte
luissa; 

5§ 
Piirisovittelijan on: 
1 )osapuolten pyynnöstä tOimittava puheen

johtajana työehto-, virkaehto- ja toimiehtoso
pimusten aikaansaamista koskevissa neuvotte
luissa; 

16 § 
Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen työehto-, 

virkaehto- tai toimiehtosopimusta koskevaan 
riita-asiaan, joka kuuluu työtuomioistuimen 
käsiteltäviin tai joka sopimuksen mukaan on 
välimiesten ratkaistava. Sovittelijan on saatu
aan selityksen riidan sanotunlaisesta luonteesta 
ilmoitettava tästä riitapuolille. 

Ehdotus 

3§ 
Valtakunnansovittelijain on: 

2) osapuolten pyynnöstä toimittava puheen
johtajana työehto- ja virkaehtosopimusten ai
kaansaamista koskevissa neuvotteluissa; 

5§ 
Piirisovittelijan on: 
1) osapuolten pyynnöstä toimittava puheen

johtajana työehto- ja virkaehtosopimusten ai
kaansaamista koskevissa neuvotteluissa; 

16 § 
Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen työehto- tai 

virkaehtosopimusta koskevaan riita-asiaan, joka 
kuuluu työtuomioistuimen käsiteltäviin tai joka 
sopimuksen mukaan on välimiesten ratkaista
va. Sovittelijan on saatuaan selvityksen riidan 
sanotunlaisesta luonteesta ilmoitettava tästä 
riita puolille. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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6. 
Laki 

työaikalain 19 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain (604/46) 19 a §, sellaisena kuin se on 

23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (241/79), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

19 a § 
Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja 

työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopi
muksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovel
letaan vastaavasti valtion viranomaisen, kun
nallisen sopimusvaltuuskunnan tai sen anta
maan valtuutukseen perustuen kunnan tai kun
tainliiton, evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakun
lain yhtymän taikka yksityisten valtionapulai
tosten sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan 
valtuutukseen -perustuen yksityisen valtionapua 
saavan yhteisön tai laitoksen ja asianomaisen 
yhdistyksen välillä tehtyyn työehto-, virkaehto
tai toimiehtosopimukseen. 

Ehdotus 

19 a § 
Mitä tässä laissa säädetään työnantajain ja 

työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopi
muksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovel
letaan vastaavasti valtion viranomaisen, kun
nallisen työmarkkinalaitoksen tai sen antamaan 
valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntayhty
män taikka evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seurakun
nan, seurakuntainliiton tai muun seurakuntain 
yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimukseen 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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7. 
Laki 

talonmiesten työaikalain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä huhtikuuta 1970 annetun talonmiesten työaikalain (284/70) 19 §, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (242/79), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

19 § 
Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja 

työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, oikeudesta työehtosopi
muksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovel
letaan vastaavasti valtion viranomaisen, kun
nallisen sopimusvaltuuskunnan tai sen anta
maan valtuutukseen perustuen kunnan tai kun
tainliiton, evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntainliiton tai muun seurakun
lain yhtymän taikka yksityisten valtionapulai
tosten sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan 
valtuutukseen perustuen yksityisen valtionapua 
saavan yhteisön tai laitoksen ja asianomaisen 
yhdistyksen välillä tehtyyn työehto-, virkaehto
tai toimiehtosopimukseen. 

Ehdotus 

19 § 
Mitä tässä laissa säädetään työnantajain ja 

työntekijäin yhdistysten, joiden toimintapiiri 
kattaa koko maan, oikeudesta työehtosopi
muksessa sopia tästä laista poikkeavasti, sovel
letaan vastaavasti valtion viranomaisen, kun
nallisen työmarkkinalaitoksen tai sen antamaan 
valtuutukseen perustuen kunnan tai kuntayhty
män taikka evankelis-luterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan tai sen antamaan valtuu
tukseen perustuen sanotun kirkon seurakun
nan, seurakuntainliiton tai muun seurakuntain 
yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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8. 
Laki 

maatalouden työaikalain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä toukokuuta 1989 annetun maatalouden työaikalain (407/89) 25 § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

25 § 
Mitä tässä laissa on säädetty työnantajain ja 

työntekijäin 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 sopimus
valtuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen 
perustuen sanotun kirkon seurakunnan, seura
kuntainliiton tai muun seurakuntain yhtymän 
taikka yksityisten valtionapulaitosten sopimus
valtuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen 
perustuen yksityisen valtionapua saavan yhteisön 
tai laitoksen ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
mukseen. 

9. 

Ehdotus 

25 § 
Mitä tässä laissa säädetään 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
tayhtymän taikka evankelisluterilaisen kirkon 
sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen sanotun kirkon seura
kunnan, seurakuntaliiton tai muun seurakunti
en yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen välillä 
tehtyyn työehto- tai virkaehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Laki 
kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1978 annetun kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 

(400/78) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa 
(340/80), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5§ 

Säännöllisestä työajasta työehtosopimuksella 
poikkeaminen 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon tahi 
kunnallisen sopimusvaltuuskunnan taikka sen 

Ehdotus 

5§ 

Säännöllisestä työajasta työehtosopimuksella 
poikkeaminen 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen tai kirkon 
taikka kunnallisen työmarkkinalaitoksen tai sen 
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Voimassa oleva laki 

antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai 
kuntainliiton ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehtosopimukseen sekä yksityis
ten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai 
sen antamaan valtuutukseen perustuen yksityisen 
valtionapua saavan yhteisön tai laitoksen ja 
asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn toi
miehtosopimukseen. 

1 o. 

Ehdotus 

antamaan valtuutukseen perustuen kunnan tai 
kuntayhtymän ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Laki 
vuosilomalain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/73) 16 § 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (243/79), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

16 § 

Säännösten ehdottomuus 

Mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen taikka kun
nallisen sopimusvaltuuskunnan tahi sen anta
maan valtuutukseen perustuen kunnan tai kun
tainliiton taikka evanke1isluterilaisen kirkon 
sopimusvaltuuskunnan tai sen antamaan val
tuutukseen perustuen sanotun kirkon, seura
kunnan, seurakuntaliiton tai muun seurakun
lain yhtymän ja asianomaisen yhdistyksen vä
lillä tehtyyn työehtosopimukseen sekä yksityis
ten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai 
sen antamaan valtuutukseen perustuen yksityisen 
valtionapua saavan yhteisön tai laitoksen ja 
asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn toi
miehtosopimukseen. 

Ehdotus 

16 § 

Säännösten ehdottomuus 

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan 
vastaavasti valtion viranomaisen, kunnallisen 
työmarkkinalaitoksen taikka sen antamaan val
tuutukseen perustuen kunnan tai kuntayhtymän 
taikka evankelis-luterilaisen kirkon sopimusval
tuuskunnan tai sen antamaan valtuutukseen 
perustuen sanotun kirkon seurakunnan, seura
kuntaliiton tai muun seurakuntain yhtymän ja 
asianomaisen yhdistyksen välillä tehtyyn työ
ehtosopimukseen. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 
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11. 
Laki 

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmi

kuuta 1973 annetun lain (131/73) 8 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 12 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetussa laissa (600/85), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8§ 

Mitä 2 momentissa on säädetty työnantajain 
yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion 
asianomaiseen viranomaiseen sekä kunnalliseen 
sopimusvaltuuskuntaan, yksityisten valtionapu
laitosten sopimusvaltuuskuntaan ja evankelislu
terilaisen kirkon sopimusvaltuuskuntaan sekä 
sellaiseen viranomaiseen tai yksityiseen valtion
apulaitokseen, joka asianomaisen sopimusval
tuuskunnan antaman va1tuutuksen nojalla te
kee sopimusvaltuuskunnan sijasta sopimuksia. 

Sopimuksessa ei kuitenkaan saa tehdä poik
keuksia siitä, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. 
Edellä 3 momentissa tarkoitetulla viranomai
sella, sopimusvaltuuskunnalla tai yksityisellä 
valtionapulaitoksella on kuitenkin oikeus sopia 
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen toi
mikauden pituudeksi enintään neljä kalenteri
vuotta. Samoin voidaan sopia siitä, ketkä 
työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetun vaale
ja järjestettäessä kuuluvat työntekijöihin ja 
ketkä toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöi
hin. 

Ehdotus 

8§ 

Mitä 2 momentissa säädetään työnantajain 
yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion 
asianomaiseen viranomaiseen sekä kunnalliseen 
työmarkkinalaitokseen ja evankelisluterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskuntaan sekä sellaiseen 
viranomaiseen, joka kunnallisen työmarkkina
laitoksen ja evankelisluterilaisen kirkon sopi
musvaltuuskunnan antaman valtuutuksen no
jalla tekee niiden sijasta sopimuksia. 

Sopimuksessa ei kuitenkaan saa tehdä poik
keuksia siitä, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. 
Edellä 3 momentissa tarkoitetulla viranomai
sella, kunnallisella työmarkkinalaitoksella tai 
kirkon sopimusvaltuuskunnalla on kuitenkin 
oikeus sopia työsuojeluvaltuutetun ja varaval
tuutettujen toimikauden pituudeksi enintään 
neljä kalenterivuotta. Samoin voidaan sopia 
siitä, ketkä työsuojeluvaltuutetun tai varaval
tuutettujen vaaleja järjestettäessä kuuluvat 
työntekijöihin ja ketkä toimihenkilöasemassa 
oleviin työntekijöihin. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 


