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Viite: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö: Hallituksen esitys kus-
tannuskilpailukykyä vahvistavista toimista (TEM/2145/00.02.01/2015)

Lausumme hallituksen esityksen (luonnoksen) 3. lakiehdotuksesta, laista työaikalain
33 §:n muuttamisesta ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Ehdotamme, että loppiaisen ja helatorstain suhteen meneteltäisiin toisin kuin hal-
lituksen esityksessä. Loppiainen ja helatorstai tulisi pysyvästi poistaa sun-
nuntaityön piiristä, ja niiden tulisi olla tavallisia työpäiviä. Työaikalain
sunnuntaityötä koskevan 33 §:n alku tulisi muuttaa seuraavaan muotoon:

Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivänä kuin loppiaisena ja helators-
taina saa teettää työtä (sunnuntaityö) vain, jos

Näin helatorstai ja arkipäivään sattuva loppiainen eivät rikkoisi työviikkoa. Sään-
nöllinen vuosittainen työaika pitenisi näiden päivien verran. Sunnuntaityökorotuksia
ei näiltä uusilta säännöllisiltä työpäiviltä tulisi.

Toisin kuin hallituksen esityksen toteutuessa sellaisenaan työntekijän ei tarvitsisi
jäädä ihmettelemään pakotettuja palkattomia vapaapäiviä, jotka hän joutuisi kor-
vaamaan tavallisimmin kaiketi lauantaityönä.

Ei jäisi myöskään enää paineita yrittää arvottomasti siirtää loppiaista ja helatorstaita
lauantaipäivälle.

Kirkko voisi edelleen viettää loppiaista ja helatorstaita niiden perinteisinä ajankoh-
tina. Kirkko epäilemättä myös pystyisi ottamaan ehkäpä aivan uudella lailla ve-
tovoimaisella toiminnallaan (iltajumalanpalveluksin — entäpä aamu-?) huomioon
sen, että nämä kirkolliset juhlapäivät eivät olisi enää yhteiskunnallisia vapaapäiviä.
Työntekijä pystyisi kyllä osallistumaan tähän toimintaan vapaa-ajallaan. Loppiaisen
ja helatorstain kirkollinen sanoma saattaisi avautua hänelle syvällisemmin juuri arjen
keskeltä.

Toisaalta hallituksen esitys ei olisi ollut mahdollinen, ellei juuri loppiaisen ja hela-
torstain merkitys kirkollisina, saati muina juhlapäivinä olisi jo pitkään ollut laajalti
unohdettua. Oma ehdotuksemme vain tunnustaisi saman asian perustellummalla ja
kestävämmällä tavalla. Hallituksen esitys loppiaisen ja helatorstain aseman pysyväksi
tarkoitetusta muutoksesta tuntuu jo valmiiksi kovin väliaikaiselta ratkaisulta.

Siitä syystä, että yllä ehdottamamme tapa muuttaa työaikalain 33 § poikkeaa halli-
tuksen esityksestä periaatteellisella tavalla, emme lausu mitään siitä, kuinka ehdotta-
mamme 33 §:n muutos tulisi mahdollisesti ottaa väliaikaisesti huomioon työaikalain
40 §:ssä, joka koskee säännösten pakottavuutta ja poikkeamista valtakunnallisella
työehtosopimuksella.
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