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Työasiainvaliokunnan mietintö n:o 4 hallituksen esityksestä
laeiksi eräiden työlainsäädäntöön kuuluvien lakien kumoamisesta ja
muuttamisesta

Eduskunta on lähettänyt 11 päivänä lokakuuta 1991 työasiainvaliokuntaan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 122.
Asian johdosta valiokunnassa ovat olleet
kuultavina ylitarkastaja Leo Suomaa työministeriöstä, pääjohtaja Jaakko Riikonen työsuojeluhallituksesta, tasa-arvovaltuutettu Tuulikki
Petäjäniemi, lakimies Juha Nyberg Metsäteollisuuden Työnantajaliitosta, varatoimitusjohtaja
Jaakko Vannela Suomen Metalli-, Kone- ja
Sähköteknisen Teollisuuden Keskusliitosta sekä
työterveyshoitaja Helinä Sairanen Metallityöväen Liitosta.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan kumottaviksi vanhentuneina vuonna 1889 annettu asetus
teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta, vuonna 1930 annettu laki, jolla kielletään pitämästä nuoria naisia eräissä lastaus- ja
purkaustöissä, sekä kaivoslain ja työturvallisuuslain säännökset naisten työskentelystä maan
alla samoin kuin laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta. Samalla ehdotetaan
muutettavaksi työsuojeluhallinnosta annettua
lakia. Lyijyvalkoisen ja lyijysulfaatin käytön
kieltämisestä eräissä maalaustöissä annetusta
laista ehdotetaan poistettavaksi kielto pitää naisia maalaustöissä, joissa käytetään laissa tarkoitettuja aineita. Merityöaikalakia ehdotetaan
muutettavaksi lupahallinnon joustavoittamisek-

Hallituksen esityksessä esitetyistä syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotuksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina ja puoltaa niiden hyväksymistä seuraavin muutoksin.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
Suomi on vuonna 1938 liittynyt Kansainvälisen
työjärjestön ILO:n yleissopimukseen nro 45,joka
koskee naisten pitämistä maanpinnanalaisissa
töissä kaikenlaatuisissa kaivoksissa. Tämän
yleissopimuksen noudattaminen edellyttää kaivoslain 58 §:n ja työturvallisuuslain 37 §:n kaltaisten kieltojen pitämistä voimassa. Kun näin
ollen hallituksen esitykseen sisältyvien 5. ja 6.
lakiehdotuksen voimaantuloajankohta on riippuvainen kyseisen ILO:n sopimuksen irtisanomisesta, valiokunta katsoo, että on tarkoituksenmukaista jättää 5. ja 6.lakiehdotuksen voimaantulo asetuksella säädettäväksi.
Edellä esitettyyn viitaten työasiainvaliokunta
kunnioittaen ehdottaa,
että hallituksen esitykseen sisältyvät
1.-4. sekä 7. ja 8. lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomina ja
että hallituksen esitykseen sisältyvät 5.
ja 6. lakiehdotus hyväksyttäisiin näin kuuluvina:

SI.

5.
Laki
kaivoslain 58 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
(Kuten hallituksen esityksessä)
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2§
Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.
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6.
Laki
työturvallisuuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 37 §sekä
muutetaan kumotun 37 §:n edellä oleva väliotsikko seuraavasti:
Lapsen ja nuoren henkilön käyttäminen työhön

37 §
----------------

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä päivänä.

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 1991

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Lindroos,
varapuheenjohtaja Nordman sekäjäsenet Häkä-

mies, Koistinen, P. Leppänen, Morri, Mäkipää,
Rimmi, Taina, Takala ja Viljanen sekä varajäsenet Hiltunen, Muttilainen ja Saapunki.

