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HE 41/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nuorista
työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 41/1996 vp laiksi nuorista työntekijöistä
annetun lain muuttamisesta. Eduskunta, jolle

työasiainvaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o 4/1996 vp, on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan nuorista työntekijöistä 19 päivänä marraskuuta 1993 annetun lain (998/93) 4 §:n
2 momentti, 7 §:n 2 ja 3 momentti, 8 §:n 3 ja 4 momentti, 14 §ja 15 §:n 1 momentti seuraavasti:
4 §

8 §

Säännöllinen työaika

Lepoajat

Oppivelvollisen työntekijän päivittäinen
työaika koulutyön aikana saa koulun vapaapäivinä olla enintään seitsemän tuntia ja
koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäivän ja työajan pituus yhteensä ei saa kuitenkaan ylittää kahdeksaa tuntia eikä viikoittainen työaika 12 tuntia.

Kun alle 15-vuotiaan työaika vuorokaudessa on pidempi kuin neljä tuntia 30 minuuttia, hänelle on annettava työn aikana ainakin
yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka
aikana hän saa poistua työpaikalta. Jos työpaikalla noudatettavalla työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksellä on sovittu päivittäisestä lepoajasta työaikalaista (604/46)
poikkeavasti, saadaan tällaista lepoaikaa
koskevaa sopimusmääräystä soveltaa myös
nuoreen työntekijään.
Nuorelle työntekijälle on annettava vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä.

7 §

Työajan sijoittelu
Viisitoista vuotta täyttänyt työntekijä, joka
tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja
valvomaa työtä ammattikoulutuksen saamiseksi, saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla
enintään kello 24:ään asti.
Alle 15-vuotiaan työaika on sijoitettava
kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn järjestämisestä johtuvista painavista syistä alle
15-vuotiaan työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 20:n väliseen aikaan.
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14 §

Soveltamisalakysymysten ratkaiseminen
Tuomioistuimen, työsuojelupiirin työsuojelutoimiston, työnantajien tai työntekijöiden
keskusjärjestön taikka valtiovarainministeriön pyynnöstä työneuvosto antaa lausunnon
tämän lain soveltamisesta tai tulkinnasta.
Tuomioistuin voi pyytää työneuvoston lau-
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sunnon omasta aloitteestaan tai asianosaisen
vaatimuksesta.

15 §
Poikkeusluvat
Työsuojelupiirin
työsuojelulautakunnan
poikkeuslupajaosto voi määräämillään ehdoilla sallia:
1) erityisestä syystä 2 §:n 3 momentissa
tarkoitetun henkilön työskentelyn esiintyjänä
tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä
sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa, jos
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kyseinen toiminta ei vaaranna lapsen turvallisuutta taikka aiheuta haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen;
2) 14 vuotta täyttäneen nuoren työntekijän
pitämisen työssä 2 §:n 2 momentin 2 kohdan sekä 2 luvun säännöksistä poikkeavasti,
jos hänen ammatillinen kehityksensä tai muu
tärkeä syy sitä edellyttää.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1996.

päivänä

