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TYÖ- JA TASAARVOASIAINVALIOKUNNAN MIETINTÖ
10/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laiksi vuorotteluvapakokeilusta annetun lain 17
§:n muuttamisesta (HE 195/2000 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työministeriö
- lakimies Timo von Boehm, Kirkon sopimusvaltuuskunta

- tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen,
Kunnallinen työmarkkinalaitos
- neuvotteleva virkamies Lasse Kiivanen, Valtion työmarkkinalaitos
- koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri
Heikki Liede, Akava
- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn,
Palvelutyönantajat
- suunnittelupäällikkö Pertti Rauhio, Suomen
Yrittäjät
- varatuomari Markus Äimälä, Teollisuuden ja
Työnantajain Keskusliitto TT.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että laki olisi voimassa 31 päivään joulukuuta 2002. Lakia sovellettaisiin lisäksi vuorotteluvapaisiin, joita koskeva vuorot-

telusopimus tehdään lain voimassa ollessa, jos
vuorotteluvapaa pidetään 31 päivään joulukuuta
2003 mennessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen
HE 195/2000 vp

hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin.
Vuorotteluvapaakokeilun seurantaryhmän tekemän selvityksen mukaan kokeilun työvoimapoliittiset tavoitteet eivät ole sellaisenaan toteuVersio 2.0
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tuneet. Tämän johdosta valiokunta katsoo, että
vuorotteluvapaajärjestelmää on uudistettava paremmin vastaamaan muuttunutta työmarkkinatilannetta ja työntekijöiden tarpeita. Järjestelmää
tulee kehittää myös siten, että se aktivoi nykyistä tehokkaammin työntekijöiden kouluttautumista vapaan aikana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Jouko Skinnari /sd
Kari Kantalainen /kok
Leea Hiltunen /skl
Kyösti Karjula /kesk
Esa Lahtela /sd
Jouni Lehtimäki /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Timo Tuovinen.
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Håkan Nordman /r
Lauri Oinonen /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Tero Rönni /sd
Jaana Ylä-Mononen /kesk
vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok.

