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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräistä epätyypillistä työtä 
koskevista lainmuutoksista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työsopimuslakia 
muutettavaksi siten, että sairausajan palkan
maksuvelvollisuus ulotettaisiin rajoitettuna 
myös alle yhden kuukauden kestäneisiin työ
suhteisiin. Tähän liittyen tarkistettaisiin tapa
turmavakuutuslakia. Vuosilomalakia ehdote
taan muutettavaksi siten, että työntekijällä 
olisi nykyistä huomattavasti laajemmin oi
keus vuosilomakorvaukseen myös lyhytkes
toisessa työssä. Lisäksi ehdotetaan 

muutettavaksi työturvallisuuslakia siten, että 
työnantajan tulisi pyrkiä ottamaan nykyistä 
paremmin huomioon taukojen tarve erityi
sesti kuormittavassa ja paikallaoloa vaativas
sa työssä. 

Vuosilomalain muutos on tarkoitettu tule
maan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998. 
Muut muutokset on tarkoitettu tulemaan voi
maan ensi tilassa sen jälkeen, kun ne on hy
väksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Yleistä 

Niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ovat 
viime vuosina lisääntyneet merkittävästi. 
Uusia työntekijöitä on otettu 1990-luvulla 
pääasiassa muihin kuin vakinaisiin työsuh
teisiin. Toimialakohtaiset erot ovat kuitenkin 
varsin suuria. Osa- ja määräaikaiset työsuh
teet ovat toisaalta jossain määrin päällekkäi
siä, tosin osa-aikatyön osuus on Suomessa 
edelleen kansainvälisesti verrattuna varsin 
pieni, noin 11 prosenttia. 

Uusia työsuhteita alkaa vuosittain noin 
800 000-900 000. Tilapäisten työsuhteiden 
osuus näistä on ollut viime vuosina noin 
kaksi kolmasosaa. Epätyypilliset työsuhteet 
ovat yleisempiä nuorten kuin ikääntyvien 
palkansaajien kohdalla. 

Epätyypilliseen työhön liittyy pysyvään 
kokoaikatyöhön verrattuna turvattomuutta, 

370068 

joka johtuu siitä, että työsuhteeseen liittyvät 
etuudet on pitkälti rakennettu aiemmin mää
rältään hallitsevassa asemassa olleisiin, tois
taiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin poh
jautuen. Koska epätyypillinen työ on työ
markkinoiden rakennemuutoksen vuoksi 
huomattavasti lisääntymässä, on aiheellista 
pyrkiä korjaamaan niitä epäkohtia, joita eri
tyisesti lyhyiden ja satunnaisten työsuhteiden 
suojaan liittyy pysyvään kokoaikatyöhön 
verrattuna. 

Tällä esityksellä pyritään parantamaan epä
tyypilliseen työhön liittyvää työsuhdeturvaa 
siten, että oikeus sairausajan palkkaan ulo
tettaisiin rajoitetusti myös alle kuukauden 
kestäneisiin työsuhteisiin ja oikeus vuosilo
makorvaukseen ulotettaisiin hyvin lyhytkes
toiseenkin työhön. Sairausajan palkanmak
suun liittyvä muutos edellyttäisi myös tapa
turmavakuutuslain tarkistusta, jotta tapatur
man johdosta suoritettavan päivärahan määrä 
ei pienenisi. Lisäksi ehdotetaan työturvalli-
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suuslakiin muutosta, jonka mukaan työnan
tajan on nykyistä laajemmin pyrittävä otta
maan huomioon taukojen tarve erityisesti 
yhtäjaksoisesti kuormittavassa tai yhtäjak
soista paikallaoloa vaativassa työssä. 

Esitys on osa hallitusohjelman mukaista 
epätyypillisen työn turvan parantamiseen 
tähtäävää kokonaisuutta, johon liittyvät palk
katodistuksen antamisvelvollisuutta koskenut 
työsopimuslain (320/1970) muutos vuodelta 
1996 sekä työsopimuslain 2 § :n 2 momentin 
toistuvien määräaikaisten työsopimusten te
kemistä koskenut muutos tammikuulta 1997, 
työturvallisuuslain (299/1958) vuokratyönte
kijöiden työturvallisuuden parantamista kos
kenut muutos samoin tammikuulta 1997 ja 
opintovapaalain (273/1979) muutos niin 
ikään tammikuulta 1997, jolla muutoksella 
opintovapaaoikeus ulotettiin rajoitetusti 
myös lyhyisiin työsuhteisiin. 

1.2. Saimusajan palkka 

Työsopimuslain 28 §:n nojalla työntekijäl
lä on oikeus sairausajan palkkaan, jos työn
tekijä on työsuhteen jatkuttua kuukauden 
estynyt tekemästä työtään sairauden tai tapa
turman vuoksi eikä sairauden tai tapaturman 
syynä ole ollut työntekijän tahallinen menet
tely tai törkeä huolimattomuus. Oikeus sai
rausajan palkkaan koskee sekä toistaiseksi 
voimassa olevassa että määräaikaisessa työ
suhteessa työskenteleviä henkilöitä. Lainkoh
dan mukaan oikeus sairausajan palkkaan on 
rajoitettu aikaan, joka kestää esteen alkamis
päivää seuranneen seitsemännen arkipäivän 
loppuun saakka. Tätä oikeutta voidaan 2 
momentin mukaan rajoittaa työehtosopimuk
sin. Pykälän 3 momentin mukaan työnanta
jana on oikeus vähentää 1 momentin mu
kaan maksettavasta palkasta, mitä työnteki
jälle on maksettu samalta ajalta päivärahana 
tapaturmavakuutuksen tai työnantajan koko
naan tai osaksi kustantaman muun vakuutuk
sen nojalla. Tapaturmavakuutus- ja sairaus
vakuutuslainsäädännössä on säädetty, että 
työnantajalle, joka maksaa palkan työsopi
muslain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
työkyvyttömyyden ajalta, maksetaan tilitystä 
vastaan takaisin korvausta samoin perustein 
ja samalta ajalta kuin vakuutuslaitoksen olisi 
ollut maksettava työntekijälle. 

Sairausajan palkkaa koskevalla työsopi
muslain sääntelyllä on yhteys sairausvakuu
tuslakiin (364/1963). Lain 19 §:n 1 momen
tin mukaan korvaukseksi sairaudesta johtu-

vasta työkyvyttömyydestä suoritetaan päivä
rahaa jokaiselta arkipäivältä, ei kuitenkaan 
sairauden alkamispäivältä eikä yhdeksältä 
sitä lähinnä seuraavalta arkipäivältä. Työeh
tosopimusten mukaan työnantaja yleensä 
maksaa tältä odotusajalta työntekijälle täy
den palkan. Edellytyksenä on työehtosopi
musmääräystenkin mukaan pääsääntöisesti 
tällöin, että työsuhde on jatkunut vähintään 
kuukauden. Maksaessaan työntekijälle palk
kaa päiväraha-ajalta työnantaja saa oikeuden 
sairausvakuutuksen mukaiseen, päivärahan 
määrää vastaavaan korvaukseen sairausva
kuutuslain nojalla. 

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta 
on säännelty laajalti työehtosopimuksin. 
Työehtosopimuksilla on pääsääntöisesti laa
jennettu työntekijöiden oikeutta sairausajan 
palkkaan siten, että monilla aloilla sairaus
ajan palkkaa maksetaan usean kuukaudenkin 
ajalta. Joidenkin alojen työehtosopimusten 
mukaan sairausajan palkkaa maksetaan vasta 
toisen sellaisen sairauspäivän alusta lukien, 
joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän 
työpäivä. 

Työsopimuslain 28 § :n 1 momentin mu
kainen oikeus sairausajan palkkaan koskee 
vain niitä työntekijöitä, joiden työsuhde on 
kestänyt vähintään kuukauden. Lyhyet, alle 
kuukauden pituiset ja alle kuukauden kestä
neet työsuhteet eivät siten ole sairausajan 
palkkasuojan osalta samassa asemassa kuin 
pidemmät työsuhteet Erityisesti toistuvissa 
lyhyissä työsuhteissa työskentelevien työnte
kijöiden kannalta sairausajan palkan maksua 
koskeva kuukauden kynnysaika muodostaa 
turvattomuustekijän. Toistuvien lyhyiden 
työsuhteiden yleistyessä tällainen sääntely 
saattaa johtaa eriarvoisuuteen työelämässä. 
Tämän vuoksi sairausajan palkanmaksuvel
vollisuutta koskevaa sääntelyä on perusteltua 
täydentää. 

Ehdotuksen mukaan työsopimuslain 
28 §:ää muutettaisiin siten, että työntekijä 
saisi nykyisen 1 momentin mukaisen sai
rausajan palkkaoikeuden 50 prosenttiin pal
kastaan silloin, kun työsuhde on säännökses
sä tarkoitetun esteen alkaessa kestänyt alle 
kuukauden. 

Sairausajan palkka määräytyisi ehdotetun 
50 prosentin säännön mukaan sairauden al
kaessa lasketun osuuden mukaisesti koko 
työkyvyttömyyden ajalta enintään esteen 
alkamispäivää seuranneen seitsemännen ar
kipäivän loppuun silloinkin, kun sanotun 
ajan kuluessa ylittyy se aikaraja, jonka jäl-
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keen työntekijällä muutoin olisi oikeus täy
teen sairausajan palkkaan. Sairausajan pal
kan määräytymisperusteiden osalta noudatet
taisiin käytännössä 28 §:n 1 momentin tul
kinnassa vakiintuneita periaatteita. Mikäli 
työntekijä sairastuu kesken työpäivän, oikeus 
sairausajan palkkaan laskettaisiin pääsäännön 
mukaan siitä ajankohdasta lukien, josta sai
rastuminen on muodostunut työnteon esteek
si. Oikeus sairausajan palkkaan myös silloin, 
kun työsuhde on kestänyt alle kuukauden, 
edellyttäisi luonnollisesti sellaista sairaudesta 
tai tapaturmasta johtuvaa työkyvyttömyyttä, 
joka muodostaa työnteon esteen. Oikeutta 
sairausajan palkkaan ei olisi silloin, kun työ
kyvyttömyys johtuu työntekijän tahallisuu
desta tai törkeästä huolimattomuudesta. 

Ehdotetulla muutoksella olisi merkitystä 
vain alkavissa työsuhteissa, mutta sen voi
daan katsoa lisäävän suojaa erityisesti toistu
vissa lyhyissä työsuhteissa, joihin oikeus 
sairausajan palkkaan ei nykyisin ulotu. 

Sairausajan palkkaa koskevista kysymyk
sistä on toisaalta edellä kuvatusti määrätty 
laajalti työehtosopimuksin, joiden määräyk
sistä riippuu se, missä määrin ehdotetulla 
sääntelyllä on työehtosopimuskentässä mer
kitystä. Muutoksella olisi siten välitöntä 
merkitystä j ärj estäytymättömien työnantajien 
ja näiden palveluksessa olevien työntekijöi
den kannalta. 

Työsopimuslain 17 §:n 1 momentin nojalla 
työnantaja, joka ei ole asianomaisen alan 
yleissitovaan työehtosopimukseen osallinen 
tai muutoin sidottu, on velvollinen noudatta
maan tällaisen työehtosopimuksen palkkaeh
toja ja muita ehtoja. Näin ollen työnantaja 
on tällöin velvollinen noudattamaan yleissi
tovan työehtosopimuksen sairausajan palkan
maksua koskevia määräyksiä, joiden nojalla 
työntekijän oikeus sairausajan palkkaan on 
laissa säädettyä pidempi, olematta kuiten
kaan oikeutettu poikkeamaan työehtosopi
mukseen sidottujen työnantajien tavoin työ
sopimuslain 28 §:n 1 momentissa säädetystä 
vähimmäistasosta. Ehdotettu sääntely koskisi 
sekä niitä järjestäytymättömiä työnantajia, 
joilla on velvollisuus noudattaa alan yleissi
tovaa työehtosopimusta, että niitä järjestäy
tymättömiä työnantajia, joiden alalla ei ole 
yleissitovaa tai muuta työehtosopimusta, jo
hon työnantaja olisi kyseessä olevan työeh
tosopimuksen tehneen yhdistyksen tai sen 
alayhdistyksen jäsenenä sidottu. Joillakin 
toimialoilla ei ole tehty lainkaan työeh
tosopimuksia. Erityisesti palveluelinkeinojen 

piirissä on tällaisia aloja. 
Ehdotettu työsopimuslain 28 §:n 1 mo

mentin muutos lisää järjestäytymättömien 
työnantajien velvoitteita erityisesti siltä osin 
kuin nämä ovat työehtosopimusten yleissito
vuuden piirissä. Muutoksen vaikutuksia on 
tarkasteltava myös hallitusmuodon 10 a ja 
5 §:n kannalta. Yleissitovuuteen liittyvät 
kysymykset tulevat toisaalta perusteellisen 
selvitystyön kohteeksi meneillään olevassa 
työsopimuslakikomitean työssä. 

1.3. Vuosilomakmvaus 

Vuosilomalain 9 § 

Lomakorvauksen tarkoituksena on korvata 
työntekijälle saamatta jäänyt vuosiloma. 
Vuosilomalain (272/1973) 9 §:n 1 momen
tissa säädetään lomakorvauksesta työsuhteen 
jatkuessa niissä tilanteissa, joissa työntekijä 
ei ole ansainnut vuosilomaa lain 3 §:n pe
rusteella. Vuosilomalain 9 §:n mukaan lo
makorvauksen saamisen edellytyksenä on 
tällöin se, että työntekijä on sopimuksen mu
kaisesti työssä lomanmääräytymisvuoden 
aikana niin harvoina päivinä ja niin lyhyen 
ajan, ettei hänelle kerry ainoatakaan täyttä 
lomanmääräytymiskuukautta, tai vain osa 
kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräy
tymiskuukausia. Lisäksi edellytetään, että 
työntekijä on ollut lomanmääräytymisvuoden 
aikana työssä yhteensä vähintään 35 tuntia. 
Lomapalkan sijaan maksettavan lomakor
vauksen suuruus on kahdeksan ja puoli pro
senttia edellisen lomanmääräytymisvuoden 
aikana työntekijälle maksetusta tai maksetta
vaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamat
ta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukai
sesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksetta
vaa korotusta. Jos työntekijän työsuhde on 
lomanmääräytymiskautta edeltävän loman
määräytymisvuoden loppuun mennessä kes
keytymättä jatkunut vähintään yhden vuo
den, korvausprosentti on 11. 

Vuosilomalain 9 § :n 1 momentissa sääde
tyn työskentelyn pituutta koskevan edelly
tyksen vuoksi oikeus lomakorvaukseen on 
siten rajoitettu, että vuosilomaturva ja siitä 
aiheutuvat kustannukset jakautuvat käytän
nössä epätasaisesti. Vuosilomakustannukset 
kohdistuvat suuremmalla painolla niihin 
työnantajiin, jotka käyttävät pidempiä työ
suhteita. Hyvin lyhyissä työsuhteissa työs
kentelevät työntekijät joutuvat vuosilomalain 
rajoitusten johdosta heikomman ansioturvan 
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piiriin kuin työntekijät, joiden työsuhde on 
pitempi tai pysyvä. Tämä ei kuitenkaan kos
ke lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijöiden eläkelain (134/1962) piirissä ole
via työntekijöitä, joilla on vuosilomalain 
12 §:n nojalla oikeus lomakorvaukseen sil
loin, kun näillä ei ole oikeutta vuosilomalain 
3 §:n mukaiseen lomaan. 

Jo vuosilomalakia säädettäessä oli esillä 
lakiin otettujen kynnysaikojen ongelmalli
suus. Tuolloin pidettiin lyhyitä työsuhteita 
kuitenkin niin poikkeuksellisina, ettei järjes
telystä aiheutuisi erityistä haittaa. Kun niin 
sanotut epätyypilliset, muun muassa hyvin 
lyhyet määräaikaiset työsuhteet ovat viime 
aikoina yleistyneet, ehdotetaan kynnysaikaa 
lyhennettäväksi kuuteen tuntiin. 

Vuosilomalain 10 § 

Vuosilomalain 10 §:n 4 momentin mukaan 
niissäkin tilanteissa, joissa lain 9 §:ssä tar
koitettu työntekijä on sopimuksen mukaisesti 
lomanmääräytymisvuoden aikana työssä niin 
harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, että 
hänelle ei tästä syystä kerry ainoatakaan 
täyttä lomanmääräytymiskuukautta tai vain 
osa kalenterikuukausista on täysiä loman
määräytymiskuukausia, on työsuhteen päät
tyessä suoritettava lomakorvausta lainkoh
dassa määriteltyjen sääntöjen mukaan. Täl
löin työntekijälle, joka on työsuhteen aikana 
ollut työssä vähintään neljänätoista päivänä 
tai vähintään 35 tuntia, suoritetaan lomakor
vausta työsuhteen kestosta riippuen kahdek
san ja puoli tai yksitoista prosenttia palkasta 
siltä ajalta, jolta hänelle ei ole vielä makset
tu lomakorvausta. Säännökseen sisältyvä, 
työskentelyä koskeva kynnysaika ehdotetaan 
lyhennettäväksi kuuteen tuntiin edellä 9 §:n 
muutosesityksen yhteydessä esitetyin perus
tein. 

Vuosilomalain 10 a § 

Kesäkuun 1 päivänä 1996 tuli voimaan 
vuosilomalain muutos, jolla vuosilomalain 
lomakorvausta koskevaa laskentaa muutettiin 
silloin, kun työntekijä työskentelee saman 
kuukauden aikana samalle työnantajalle 
useammassa työsuhteessa. Vuosilomalain 
10 a §:n 1 momentin mukaan silloin, kun 
työntekijä on ollut saman työnantajan palve
luksessa useammassa kuin yhdessä työsuh
teessa yhteensä vähintään 35 tuntia saman 
kalenterikuukauden aikana, eikä hänellä 

muutoin ole oikeutta vuosilomaan tai loma
korvaukseen, hänelle maksetaan lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia ka
lenterikuukauden aikana ansaitusta palkasta. 
Määriteltäessä oikeutta säännöksen mukai
seen lomakorvaukseen ei pykälän 2 momen
tin mukaan oteta huomioon niitä työpäiviä 
eikä niitä työtunteja, joiden perusteella on 
syntynyt oikeus 10 §:n mukaiseen lomakor
vaukseen. Lomakorvausta laskettaessa ei 
toisaalta oteta huomioon näiden työpäivien 
eikä työtuntien palkkaa. Jotta uutta, erillistä 
palkanmaksupäivää ei tarvittaisi, tämä loma
korvaus erääntyy pykälän mukaan maksetta
vaksi vasta viimeistään seuraavan kalenteri
kuukauden aikana. Muutoksen tavoitteena 
oli parantaa epätyypillisen työn vuosiloma
turvaa. Toteutettaessa edellä mainitut vuosi
lomalain 9 ja 10 §:n muutokset on tarpeen 
vastaavasti tarkistaa lain 10 a § :n 1 moment
tia. 

1.4. Työn taootus (työturvallisuuslain 22 §) 

Työn kuormitusta säätelemällä voidaan 
edesauttaa joustavasti työstä selviytymistä. 
Työhön, työoloihin ja työyhteisöön liittyvien 
toimenpiteiden ohella on kiinnitettävä huo
miota myös työntekijän yksilöllisiin ominai
suuksiin ja työaikajärjestelyihin. Erityisesti 
ikääntyvien työkyvyn kannalta on tärkeää 
turvata riittävä tauotus työssä. Työn riittä
vällä tauotuksella on olennainen merkitys 
työntekijän ikääntymiseen liittyvien haittojen 
ehkäisylle sekä yleensäkin työstä suoriutu
misen kannalta riittävän työ- ja toimintaky
vyn ylläpitämiselle. !kääntymisen myötä 
työntekijän fyysinen toimintakyky alenee. 
Tauotuksen tarve kuitenkin vaihtelee työteh
tävistä ja -kuormituksesta sekä yksilöteki
jöistä riippuen. Erityistä tarvetta tauotukseen 
saattaa olla esimerkiksi silloin, kun työ on 
yksipuolisesti kuormittavaa ja sisältää toisto
työtä tai vaatii jatkuvaa valvontaa joko työ
hön liittyvän koneellisen prosessin tai kes
keytymättömän asiakashuollon vuoksi. 
Yleensä ikääntymisen myötä palautumisajat 
rasituksesta pitenevät ja siitä syystä myös 
lyhyiden taukojen tarve kasvaa työtehtävistä 
riippumatta. 

Uuden työaikalain (605/1996) 28 §:ssä on 
säädetty päivittäisistä lepoajoista. Pykälän 1 
momentin mukaan silloin, jos työntekijän 
vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pi
dempi eikä työntekijän työpaikalla olo ole 
työn jatkumisen kannalta välttämätöntä, hä-
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nelle on annettava työvuoron aikana sään
nöllinen, vähintään tunnin kestävä lepoaika. 
Työntekijällä on oikeus poistua työpaikal
taan Iepoajan aikana, jolloin lepoaikaa ei 
lueta työaikaan. Työnantaja ja työntekijä 
voivat myös sopia lyhyemmästä lepoajasta, 
jonka tulee kuitenkin olla vähintään puolen 
tunnin pituinen. Jos työaika vuorokaudessa 
ylittää 10 tuntia, työntekijällä on oikeus yli
määräiseen, enintään puoli tuntia kestävään 
lepoaikaan kahdeksan tunnin työskentelyn 
jälkeen. Vuoro- ja jaksotyössä työntekijällä 
on pykälän 2 momentin mukaan oikeus vä
hintään puoli tuntia koskevaan lepoaikaan tai 
tilaisuuteen aterioida työn aikana. Työaika
lain lepoaikoja koskeva sääntely ei siten 
koske lainkaan tilanteita, joissa työntekijän 
vuorokautinen työaika on kuutta tuntia ly
hyempi. Näissäkin tilanteissa työntekijöillä 
voi kuitenkin olla perusteltua tarvetta tau
koon. 

Työturvallisuuslakiin ehdotetaan edellä 
esitetyn johdosta muutosta, jonka perusteella 
erityisesti silloin, kun työ on yhtäjaksoisesti 
kuormittavaa tai yhtäjaksoista paikallaoloa 
vaativaa, työn lomaan on tarvittaessa järjes
tettävä mahdollisuus sellaisiin taukoihin, 
jotka mahdollistavat tarpeellisen, lyhytaikai
sen poistumisen työpisteestä. Ehdotettu sään
nös on kirjoitettu joustavaan ja yleisluontoi
seen muotoon. Sen perusteella työnantajan 
tulisi arvioida taukojen tarve ja määrä erityi
sesti työn kuormittavuuden ja paikallaoloa 
vaativan luonteen perusteella ottaen huomi
oon, mitä työaikalaissa on edellä kuvatun 
mukaisesti lepotauoista säädetty. Lisäksi tu
lisi luonnollisesti ottaa huomioon työ- ja 
virkaehtosopimusten lepotaukoja koskevat 
määräykset. Useimmissa töissä työn tauotus 
on järjestetty lakisääteisten tai työehtosopi
muksiin perustuvien velvoitteiden nojalla. 

Ehdotetussa työturvallisuuslain 22 § :n 3 
momentissa tarkoitettujen taukojen tulisi 
tarvittaessa mahdollistaa lyhytaikainen pois
tuminen työpisteestä. Koska säännös ei kui
tenkaan oikeuttaisi poistumaan työpaikalta 
taukojen aikana, ne luettaisiin työaikaan työ
aikalain 4 §:n mukaisesti. Säännöstä sovel
lettaessa tulisi lisäksi ottaa huomioon, mitä 
työturvallisuuslain 9 §:n 1 momentissa on 
säädetty siitä, että työnantajan tulee ottaa 
huomioon työhön ja työoloihin sekä työnte
kijän ominaisuuksiin liittyvät seikat siltä 
osin kuin tämä on kohtuudella tarpeellista 
työntekijän suojelemiseksi joutumasta työssä 
alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn joh-

dosta haittaa terveydelleen. 
Ehdotetussa säännöksessä on ilmaistu tär

keä periaate taukojen tarpeellisuudesta työn
tekijän työsuhteen muodosta tai työaikamuo
dosta riippumatta. Työn optimaalinen tauo
tus pitää yllä työntekijän työkykyä iästä riip
pumatta ja turvaa työn tuloksellisuuden sekä 
auttaa osaltaan vähentämään sairauspoissa
oloja. Ehdotetuna sääntelyllä olisi erityistä 
merkitystä niin sanotussa epätyypillisessä 
työssä työskentelevien työntekijöiden työ
suojelun kannalta, koska työaikalaissa ei 
säädetä lepotauoista sellaisessa osa-aikaises
sa työssä, jossa työaika on alle kuusi tuntia 
päivässä. 

1.5. Tapaturmavakuutuslaki 

Työtapaturmasta suoritetaan korvausta 
työntekijälle tapaturmavakuutuslain 
(608/1948) mukaan. Tapaturmavakuutuslain 
16 a § :n 1 momentin mukaan silloin, jos 
työntekijälle on tapaturman johdosta suori
tettu työsopimuslain 28 §:ssä tarkoitettua 
sairausajan palkkaa, päiväraha on palkan
maksuajalta, kuitenkin enintään tapaturma
vakuutuslain 16 § :n 1 momentissa tarkoite
tulta neljän viikon ajanjaksolta, samansuu
ruinen kuin maksettu sairausajan palkka. Jos 
tapaturman johdosta ei ole suoritettu sairaus
ajan palkkaa, päiväraha määrätään pykälän 2 
momentin nojalla tapaturmaa edeltäneiden 
neljän viikon työansioiden mukaan. 

Koska työsopimuslain 28 §:n 1 moment
tiin ehdotettu muutos merkitsisi rajoitetun 
sairausajan palkkaoikeuden ulottamista alle 
kuukauden kestäneisiin työsuhteisiin, tapa
turmavakuutuslain 16 a § :n 4 momenttia on 
tarkistettava, jotta ehdotettu sääntely ei joh
taisi päivärahan määrän alenemiseen nykyi
sestä niissä tilanteissa, joissa työnantaja on 
suorittanut työntekijälle ehdotetun 50 pro
sentin laskusäännön mukaista sairausajan 
palkkaa tapaturman johdosta. 

Tapaturmavakuutuslain 16 a §:n 4 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
silloin, kun työntekijälle on suoritettu tapa
turman johdosta sairausajan palkkana työso
pimuslain 28 §:n 1 momentin nojalla vain 
osa palkasta tai sairausajan palkkaa on lo
mautuksen tai muun vastaavan syyn vuoksi 
suoritettu lyhennetyltä työajalta, päiväraha 
määrätään koko 16 §:n 1 momentissa tarkoi
tettuun ajanjaksoon sisältyvän työkyvyttö
myyden ajalta siten kuin 16 §:n 2 momentis
sa säädetään. 
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2. Esityksen vaikutukset 

Sairausajan palkkaa koskevien velvoittei
den laajeneminen osittain myös alle kuukau
den pituisiin työsuhteisiin merkitsee työvoi
makustannusten lisäystä. Nämä kustannukset 
riippuvat kuitenkin työehtosopimuskäytän
nöstä edellä kuvatuin tavoin eivätkä siten 
tule juurikaan välittömästi näkyviin. Ehdote
tut uudet palkanmaksuvelvoitteet rajoittuisi
vat alkaviin työsuhteisiin. Uusia työsuhteita 
alkaa tutkimusten mukaan nykyisin noin 
800 000-900 000. Tilapäisten työsuhteiden 
osuus näistä on noin kaksi kolmasosaa. Sai
rastavuus näissä on arvioiden mukaan keski
määräistä alhaisemmalla tasolla. Tähän vai
kuttaa myös se, että kyse on pääsääntöisesti 
ikääntyneitä nuoremmista työntekijöistä. 
Kustannuksiin vaikuttaa myös se, että sai
rausajan palkka tulee esityksen mukaan vain 
50 prosenttisesti maksettavaksi. Myös palk
kataso on näissä tapauksissa yleensä keski
määräistä alhaisempi. Mainituista syistä 
muutoksesta työnantajille aiheutuva työvoi
makustannusten lisäys arvioidaan suhteelli
sen vähäiseksi. Kustannukset kohdistuisivat 
suurimpina aloille, joilla lyhyet työsuhteet 
ovat tyypillisiä. 

Myös vuosilomakorvausta koskeva muutos 
lisäisi työvoimakustannuksia. Eläketurvakes
kuksen tekemien selvitysten perusteella voi
daan arvioida, että lyhyitä, alle 35 tuntia tai 
14 päivää vuodessa kestäviä työsuhteita on 
vuositasolla noin 160 000. Tällä perusteella 
ja näiden töiden arvioitavissa oleva, keski
määräinen kesto, noin 15 tuntia, sekä keski
palkka, noin 65 mk/tunti, huomioon ottaen 
ehdotetuista vuosilomalain muutoksista työn
antajille aiheutuvat kustannukset jäisivät 
noin 13-15 miljoonaan markkaan vuodessa. 
Vuosilomakorvauksen maksamisesta myös 
lyhyissä työsuhteissa ei arvioida syntyvän 
merkittäviä hallinnointikustannuksia työnan
tajille. 

Tapaturmavakuutuslain ja työturvallisuus
lain muutoksilla ei olisi kustannuksia lisää
vää vaikutusta. 

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä 
työllisyysvaikutuksia. Ehdotetuilla lainmuu
toksilla pyritään kuitenkin parantamaan epä
tyypillisen työn turvaa ja siten tekemään 
tällainen työ työntekijän kannalta houkutte
levammaksi sekä vähentämään työn eri muo
tojen välille muodostuneita kustannuseroja. 
Työvoiman eri käyttömuotojen suhteellisen 
yhtäJäisillä työvoimakustannuksilla pyritään 

myös siihen, että työvoiman käyttötapa ei 
määräytyisi työn sivukulujen, vaan työn 
luonteen mukaan. 

3. Asian valmistelu 

Hallitusohjelman mukaan eri työaikamuo
doissa ja epätyypillisissä työsuhteissa työs
kentelevien asema selvitetään ja turvataan. 
Tältä pohjalta käynnistettiin työministeriössä 
elokuussa 1995 kolmikantainen selvitystyö. 
Selvitystyölle asetettua tavoitetta täsmennet
tiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä Suo
men työllisyysohjelman edellyttämistä toi
menpiteistä 19 päivänä lokakuuta 1995 siten, 
että tavoitteena on saattaa epätyypilliset työ
suhteet suhteellisesti tasa-arvoiseen asemaan 
toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden 
kanssa. Selvityksen valmistuttua 29 päivänä 
helmikuuta 1996 tämä esitys on valmisteltu 
virkatyönä asianomaisessa ministeriössä. 
Esitystä valmisteltaessa on ollut esillä myös 
kysymys koeajan käytön rajoittamisesta 
määräaikaisissa työsopimuksissa, joissa koe
aika voi olla ongelmallinen erityisesti silloin, 
kun työsuhde on lyhyt. Tämän kysymyksen 
tarkempi selvittäminen ja muutostarpeiden 
arviointi on kuitenkin katsottu aiheelliseksi 
jättää työsopimuslain kokonaisuudistustyötä 
tekevän työsopimuslakikomitean asiaksi. 
Vastaavasti työsopimuslakikomitean tulee 
selvittää myös työlainsäädännön uudistusten 
suhdetta työehtosopimusten yleissitovuudesta 
aiheutuvaan velvoitekokonaisuuteen ja sen 
tasapuolisuuteen. Komitean määräaika päät
tyy 31 päivänä lokakuuta 1997. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on kuul
tu työmarkkinajärjestöjä, joiden näkemykset 
poikkeavat osin ehdotetusta. Valmistelussa 
on otettu huomioon eduskunnan vastaus (EV 
245/1996 vp ), jossa edellytettiin hallituksen 
antavan uuden ehdotuksen sairausajan palk
kaa koskevaksi säännökseksi aikaisemman 
ehdotuksen (HE 78/1996 vp) tultua hylätyk
si. Eduskunta katsoi, että uusi ehdotus on 
annettava yhdessä muiden epätyypillisten 
työsuhteiden turvaa parantavien uudistusten 
kanssa. Eduskunnan vastauksessa todettiin 
lisäksi, että epätyypillisiä työsuhteita koske
van lainsäädännön on muodostettava koko
naisuus, joka ei aiheuta työnantajille koh
tuuttomia kustannuksia tai hallinnollisia rasi
tuksia. 

Eduskunnan vastauksessa hallituksen esi
tykseen eräistä epätyypillistä työtä koskevis
ta lainmuutoksista edellytettiin vielä, että 
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vuokratyövoiman välitykseen ja käyttöön 
liittyvät epäkohdat poistetaan. Hallituksen 
tarkoituksena on viipymättä käynnistää tähän 
liittyvä selvitystyö. 

4. Voimaantulo 

Työsopim uslakia, tapaturmavakuutuslakia 
ja työturvallisuuslakia koskevat muutokset 
ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdollisim
man pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty 

ja vahvistettu. Työsopimuslain muutosta so
vellettaisiin voimaantuloajanjälkeen alkaviin 
työsuhteisiin. Vuosilomalain muutos ehdote
taan tulevaksi vastaavalla tavalla voimaan 
lomanmääräytymisvuoden alkamisajankoh
dasta 1 päivänä huhtikuuta 1998. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 
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1. 
Laki 

työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/1970) 28 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

28 § 

Sairausajan palkka 

Jos työntekijä työsuhteen jatkuttua kuukau
den on estynyt tekemästä työtään sairauden 
tai tapaturman vuoksi, jota hän ei ole aiheut
tanut tahallisesti tai tärkeällä huolimatto
muudella, hänellä on työsuhteen jatkuessa 
oikeus saada palkkansa sanotun esteen kes
tämisaikana enintään sen alkamispäivää seu
ranneen seitsemännen arkipäivän loppuun 
saakka. Milloin työsuhde edellä tarkoitetun 

esteen alkaessa on kestänyt kuukautta lyhy
emmän ajan, työntekijällä on vastaavasti 
oikeus saada esteen aikana 50 prosenttia pal
kastaan. Jos työntekijälle sairausvakuutuslain 
(346/1963) mukaan kuuluva oikeus päivära
haan alkaa aikaisemmin, lyhenee vastaavasti 
aika, jolta palkkaa on maksettava. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta . Tätä lakia sovelletaan työsopimuk
siin, jotka on tehty lain voimaantulon jäl
keen. 
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2. 

Laki 
vuosilomalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/1973) 9 §:n 1 mo

mentti ja 10 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 227/1986, sekä 10 a §:n 1 mo
mentti, sellaisena kuin se on laissa 320/1996, seuraavasti: 

9 § 

Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa 

Työntekijälle, joka sopimuksen mukaisesti 
on lomanmääräytymisvuoden aikana työssä 
niin harvoina päivinä, tai niin lyhyen ajan, 
että hänelle tästä syystä ei kerry ainoatakaan 
3 § :n mukaista täyttä lomanmääräytymiskuu
kautta tai vain osa kalenterikuukausista on 
täysiä lomanmääräytymiskuukausia, suorite
taan, mikäli hän lomanmääräytymisvuoden 
aikana on ollut työssä yhteensä vähintään 
kuusi tuntia, lomapalkan asemasta lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia edel
lisen lomanmääräytymisvuoden aikana mak
setusta tai maksettavaksi erääntyneestä pal
kasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai 
sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan 
lisäksi maksettavaa korotusta. Sellaiselle 
työntekijälle, jonka työsuhde on lomakautta 
edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään 
yhden vuoden, suoritetaan lomakorvausta 
yksitoista prosenttia tämän pykälän mukaan 
määräytyvästä palkasta. 

10 § 

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 

suoritetaan työsuhteen päättyessä, jos hän 
sen aikana on ollut työssä vähintään kuusi 
tuntia, lomakorvauksena kahdeksan ja puoli 
prosenttia hänelle 9 §:n mukaan määräyty
västä palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen 
mennessä ei ole saanut lomakorvausta. Sel
laiselle 9 §:ssä tarkoitetulle työntekijälle, 
jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lo
manmääräytymisvuoden loppuun mennessä 
keskeytymättä jatkunut vähintään yhden 
vuoden, suoritetaan lomakorvausta yksitoista 
prosenttia hänelle 9 § :n mukaan määräyty
västä palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen 
mennessä ei ole saanut korvausta. 

10 a § 

Lomakorvaus usean työsuhteen perusteella 

Jos työntekijä on ollut saman työnantajan 
palveluksessa useammassa kuin yhdessä työ
suhteessa yhteensä vähintään kuusi tuntia sa
man kalenterikuukauden aikana eikä hänellä 
muutoin ole oikeutta vuosilomaan tai loma
korvaukseen, hänelle maksetaan lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia ka
lenterikuukauden aikana ansaitusta palkasta. 

- - - - - - - - - - - - - - Tämä laki tulee voimaan l päivänä huhti-
Työntekijälle, jota tarkoitetaan 9 §:ssä, kuuta 1998. 

370068 
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3. 
Laki 

työtmvallisuuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 22 § :n otsik

ko sekä 
lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

22 § 

Määräaikainen työskentely 
terveellisemm issä olosuhteissa ja työajan 

lyhentäminen sekä työn tauotus 

Erityisesti silloin, kun työ on yhtäjaksoi
sesti kuormittavaa tai yhtäjaksoista paikalla
oloa vaativaa, on työn lomaan järjestettävä 

tarvittaessa mahdollisuus sellaisiin taukoihin, 
jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työ
pisteestä, mikäli näitä taukoja ei ole muutoin 
järjestetty lakisääteisten tai työ- tai virkaeh
tosopimukseen perustuvien velvoitteiden 
nojalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 
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4. 
Laki 

tapatunnavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

11 

muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (60811948) 16 a §:n 4 
momentti, sellaisena kuin se on laissa 164211992, seuraavasti: 

16 a § 

Jos työntekijälle on suoritettu tapaturman 
johdosta sairausajan palkkana työsopimus
lain 28 §:n 1 momentin nojalla vain osa pal
kasta taikka sairausajan palkkaa on lomau
tuksen tai muun vastaavan syyn takia suori
tettu lyhennetyltä työajalta, määrätään päivä-

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1997 

raha koko 1 momentissa tarkoitettuun 
ajanjaksoon sisältyvän työkyvyttömyyden 
ajalta siten kuin 2 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Työministeri Liisa Jaakonsaari 
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Liite 

1. 
Laki 

työsopimuslain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/1970) 28 §:n 1 mo

mentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

28 § 

Sairausajan palkka 

Jos työntekijä työsuhteen jatkuttua kuukau
den on estynyt tekemästä työtään sairauden 
tai tapaturman vuoksi, jota hän ei ole aiheut
tanut tahallisesti tai törkeällä huolimatto
muudella, hänellä on työsuhteen jatkuessa 
oikeus saada palkkansa sanotun esteen kes
tämisaikana enintään sen alkamispäivää seu
ranneen seitsemännen arkipäivän loppuun 
saakka. Jos työntekijälle sairausvakuutuslain 
(364/63) mukaan kuuluva oikeus päivära
haan alkaa aikaisemmin, lyhenee vastaavasti 
aika, jolta palkkaa on maksettava. 

Ehdotus 

28 § 

Sairausajan palkka 

Jos työntekijä työsuhteen jatkuttua kuukau
den on estynyt tekemästä työtään sairauden 
tai tapaturman vuoksi, jota hän ei ole aiheut
tanut tahallisesti tai törkeällä huolimatto
muudella, hänellä on työsuhteen jatkuessa 
oikeus saada palkkansa sanotun esteen kes
tämisaikana enintään sen alkamispäivää seu
ranneen seitsemännen arkipäivän loppuun 
saakka. Milloin työsuhde edellä tarkoitetun 
esteen alkaessa on kestänyt kuukautta lyhy
emmän ajan, työntekijällä on vastaavasti 
oikeus saada esteen aikana 50 prosenttia pal
kastaan. Jos työntekijälle sairausvakuutuslain 
(346/ 1963) mukaan kuuluva oikeus päivära
haan alkaa aikaisemmin, lyhenee vastaavasti 
aika, jolta palkkaa on maksettava. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta . Tätä lakia sovelletaan työsopimuk
siin, jotka on tehty lain voimaantulon jäl
keen. 
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2. 
Laki 

vuosilomalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetun vuosilomalain (272/1973) 9 §:n 1 mo

mentti ja 10 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 227/1986, sekä 10 a §:n 1 mo
mentti, sellaisena kuin se on laissa 320/1996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 

Lomak01vaus työsuhteen jatkuessa 

Työntekijälle, joka sopimuksen mukaisesti 
on lomanmääräytymisvuoden aikana työssä 
niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, 
että hänelle tästä syystä ei kerry ainoatakaan 
3 §:n mukaista täyttä lomanmääräytymiskuu
kautta tai vain osa kalenterikuukausista on 
täysiä lomanmääräytymiskuukausia, suorite
taan, mikäli häb lomanmääräytymisvuoden 
aikana on ollut työssä yhteensä vähintään 35 
tuntia, lomapalkan asemesta lomakorvaukse
na kahdeksan ja puoli prosenttia hänelle 
edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana 
maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä 
palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain 
tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä perus
palkan lisäksi maksettavaa korotusta. Sellai
selle työntekijälle, jonka työsuhde on loma
kautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden 
loppuun mennessä keskeytymättä jatkunut 
vähintään yhden vuoden, suoritetaan loma
korvausta yksitoista prosenttia tämän pykä
län mukaan määräytyvästä palkasta. 

Ehdotus 

9 § 

Lomak01vaus työsuhteen jatkuessa 

Työntekijälle, joka sopimuksen mukaisesti 
on lomanmääräytymisvuoden aikana työssä 
niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, 
että hänelle tästä syystä ei kerry ainoatakaan 
3 §:n mukaista täyttä lomanmääräytymiskuu
kautta tai vain osa kalenterikuukausista on 
täysiä lomanmääräytymiskuukausia, suorite
taan, mikäli hän lomanmääräytymisvuoden 
aikana on ollut työssä yhteensä vähintään 
kuusi tuntia, lomapalkan asemasta lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia edel
lisen lomanmääräytymisvuoden aikana mak
setusta tai maksettavaksi erääntyneestä pal
kasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai 
sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan 
lisäksi maksettavaa korotusta. Sellaiselle 
työntekijälle, jonka työsuhde on lomakautta 
edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun 
mennessä keskeytymättä jatkunut vähintään 
yhden vuoden, suoritetaan lomakorvausta 
yksitoista prosenttia tämän pykälän mukaan 
määräytyvästä palkasta. 
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Voimassa oleva laki 

10 § 

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 

Työntekijälle, jota tarkoitetaan 9 §:ssä, 
suoritetaan työsuhteen päättyessä, jos hän 
sen aikana on ollut työssä vähintään nel
jänätoista päivänä tai vähintään 35 tuntia, 
lomakorvauksena kahdeksan ja puoli pro
senttia hänelle 9 §:n mukaan määräytyvästä 
palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen men
nessä ei ole saanut lomakorvausta. Sellaisel
le 9 §:ssä tarkoitetulle työntekijälle, jonka 
työsuhde on lomakautta edeltävän loman
määräytymisvuoden loppuun mennessä kes
keytymättä jatkunut vähintään yhden vuo
den, suoritetaan lomakorvausta yksitoista 
prosenttia hänelle 9 §:n mukaan määräyty
västä palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen 
mennessä ei ole saanut lomakorvausta. 

10 a § 

Lomakorvaus usean työsuhteen perusteella 

Jos työntekijä on ollut saman työnantajan 
palveluksessa useammassa kuin yhdessä työ
suhteessa yhteensä vähintään 35 tuntia sa
man kalenterikuukauden aikana eikä hänellä 
muutoin ole oikeutta vuosilomaan tai loma
korvaukseen, hänelle maksetaan lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia ka
lenterikuukauden aikana ansaitusta palkasta. 

Ehdotus 

10 § 

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä 

Työntekijälle, jota tarkoitetaan 9 §:ssä, 
suoritetaan työsuhteen päättyessä, jos hän 
sen aikana on ollut työssä vähintään kuusi 
tuntia, lomakorvauksena kahdeksan ja puoli 
prosenttia hänelle 9 §:n mukaan määräyty
västä palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen 
mennessä ei ole saanut lomakorvausta. Sel
laiselle 9 § :ssä tarkoitetulle työntekijälle, 
jonka työsuhde on lomakautta edeltävän lo
manmääräytymisvuoden loppuun mennessä 
keskeytymättä jatkunut vähintään yhden 
vuoden, suoritetaan lomakorvausta yksitoista 
prosenttia hänelle 9 §:n mukaan määräyty
västä palkasta siltä ajalta, jolta hän siihen 
mennessä ei ole saanut korvausta. 

10 a § 

Lomakorvaus usean työsuhteen perusteella 

Jos työntekijä on ollut saman työnantajan 
palveluksessa useammassa kuin yhdessä työ
suhteessa yhteensä vähintään kuusi tuntia sa
man kalenterikuukauden aikana eikä hänellä 
muutoin ole oikeutta vuosilomaan tai loma
korvaukseen, hänelle maksetaan lomakor
vauksena kahdeksan ja puoli prosenttia ka
lenterikuukauden aikana ansaitusta palkasta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1998. 
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3. 
Laki 

työtuJVallisuuslain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/1958) 22 §:n otsik

ko sekä 
lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

22 § 

Määräaikainen työskentely terveellisemmis
sä olosuhteissa ja työajan lyhentäminen 

Ehdotus 

22 § 

Määräaikainen työskentely terveellisemmis
sä olosuhteissa ja työajan lyhentäminen sekä 

työn tauotus 

Erityisesti silloin, kun työ on yhtqjaksoi
sesti kuorm ittavaa tai yhtäjaksoista paikalla
oloa vaativaa, on työn lomaan jäljestettävä 
tarvittaessa mahdollisuus sellaisiin taukoihin, 
jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työ
pisteestä, mikäli näitä taukoja ei ole muutoin 
järjestetty lakisääteisten tai työ- tai virkaeh
tosopimukseen perustuvien velvoitteiden no
jalla. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 
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4. 
Laki 

tapatunnavakuutuslain 16 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 16 a §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 164211992, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 a § 

Jos työntekijälle on suoritettu lomautuksen 
tai muun vastaavan syyn takia sairausajan 
palkkaa lyhennetyltä työajalta, määrätään 
päiväraha koko 1 momentissa tarkoitettuun 
ajanjaksoon sisältyvän työkyvyttömyyden 
ajalta siten kuin 2 momentissa säädetään. 

Jos työntekijälle on suoritettu tapaturman 
johdosta sairausajan palkkana työsopimus
lain 28 §:n 1 momentin nojalla vain osa pal
kasta taikka sairausajan palkkaa on lomau
tuksen tai muun vastaavan syyn takia suori
tettu lyhennetyltä työajalta, määrätään päivä
raha koko 1 momentissa tarkoitettuun ajan
jaksoon sisältyvän työkyvyttömyyden ajalta 
siten kuin 2 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta . 


