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Tähän asiakirjaan on koottu työneuvoston vuosina 1946 - 1999 antamien päätösten ja lausuntojen 
lista käsitellyn lain ja sen säännösten mukaan jaoteltuna, esimerkiksi: 
 
Vuosilomalaki (272/1973) 
 
1 § 
 
• Alue-edustaja 1031 
• Autoilija 1084, 1070 
• Edustaja 1120, 994 
• Elokuvaohjaaja 1125 jne… 
 
Otsikon jälkeen oleva numero on työneuvoston päätöksen tai lausunnon numero. 

 

Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki (400/1978) 
 
1-2 § 
 
• Aikuisviihdepuhelinlinjan keskustelija   1317  
• Aluepäällikkö   1275 
• Asennuspäällikkö   1264 
• Autosta myyjä   1118 
• Freelance –valokuvaaja   1335 
• Freelance-matkailuopas   1232 
• Grillikioskin valvoja   1081 
• Huolintaliikkeen varastossa suoritettu työ   1196 
• Huvipuiston päällikkö   1273 
• Insinööri, konsultti   1271 
• Keilahallin koneasentaja   1268 
• Konttoripäällikkö   1151 
• Kuljetuspäällikkö   1276 
• Kunnallisvirkamiesliitto KVL ry:n asiamiehet   1324 
• Maaseudun Sivistysliitto ry:n kulttuuritoimenjohtaja   1220 
• Puhelinmyyjä   1251 
• Puhelinmyyntityö   1196 
• Puhelinvälittäjä   1250 
• Radiomainosten äänitystyö   1311 
• Suomen rajojen ulkopuolella tehtävä työ   1090 
• Supercargo   1131 
• Tavaratalon apulaisjohtaja   1176 
• Toimialapäällikkö   1332 
• Toiminnanjohtaja   1128 
• Voiteluaineiden, autokemikalioiden ja autotarvikkeiden välitys- ja vähittäiskauppaa 

harjoittavassa liikkeessä suoritettu työ   1085 
• X oy:n osastopäälliköt   1103 
• X:n konttorin autonkuljettajat   1098 
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• Yrityskonsultti   1329 
 
4 § 
 
• Työ tieliikenteessä   1124 
  
9 § 
 
• Viikkolepo ja ns. sunnuntainäyttelyt   1160 
• Viikkolepo   1152 ,1267 
• Viikkolevon sijoittaminen   1123 
 
10 § 
 
• Myyntineuvottelijan sunnuntaityökorvauksen laskeminen   1236 
 
12 § 
 
• Työtuntiluettelon laatiminen   1091 
• Työtuntiluettelon ja ylityötuntiluettelon pitämisvelvollisuus ATK-suunnittelijoiden työssä   

1191 
 

Laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista (605/1946) 
 
• Onko kirjakaupan asiapojan työajaksi luettava myös se aika, jona hän myy kirjakaupan 

sanomalehtiä sairaalassa saaden siitä korvaukseksi lehtimyyjille yleensä annetun alennuksen 
lehtien hinnoista   185 

• Onko kaupungin laitoksen kassa- ja tilivirastossa työskentelevään alaikäiseen juoksupoikaan 
sovellettava 31.07.1929 annettua lakia lasten ja nuorten henkilöiden käyttämisestä 
ammattityöhön vai 24.10.1919 annettua lakia kauppa- , konttori- ja varastoliikkeiden työoloista   
207 

 

Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työoloista (605/1946) 
 
1-2 § Soveltamisala 
 
• Arpojenmyyntiasiamies   516 
• Automyyjä liikkeessä ja matkoilla   923 
• Edustaja   1026 
• Hotellin konttorin henkilökunta   1010 
• Huoltoaseman hoitaja   753 
• Huoltoaseman huoltomies   787 
• Huonekalumyyjä   1012 
• Juoman kuljetusta ja myyntiä suorittanut proviisori   618 
• Järjestön asiamies   1013 
• Jäätelömyyjä   316 
• Jäätelön myyjä   370, 410 
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• Kalustemyyjänä ja neuvojana toiminut henkilö   634 
• Kauppahallin lihamyymälän hoitaja   282 
• Kioskimyyjä   3 
• Kioskinhoitaja   581 
• Kirjakauppa-apulainen   525 
• Kirjanpitäjä-konttoripäällikkö   911 
• Konsulentti   1055 
• Konttoripäällikkö   425 
• Koti- ja kioskiapulainen   504 
• Kukkakaupan myyjä torimyyjänä   1042 
• Kukkakioskin hoitaja   570 
• Kuljetusliikkeen toiminnanjohtaja   919 
• Kunnan kansanhuoltolautakunnan toimistoapulainen   43 
• Kuorma-auton kuljettaja yrityksessä, joka harjoittaa kuljetusliikettä ja myyntiä   754 
• Kuorma-autonkuljettaja   490, 532 
• Käymälän rahastaja   515 
• Lehden toimittaja-hallituksen jäsen   925 
• Liha-alan myyntimies   760 
• Lihaosaston hoitaja   816 
• Liikkeen moottorialuksen päällikkönä ja autonapumiehenä toiminut henkilö   366 
• Liikkeenhoitaja   918 
• Lähetti   803 
• Mallisuunnittelija   678 
• Minkä lain alaiseksi on katsottava teollisuuslaitoksen varasto   65 
• Minkä lain alaiseksi on yleensä katsottava eräiden kauppaliikkeiden metsätyömaille 

perustamien ns. kämppäkauppojen hoitajat   74 
• Mitä työaikaa säännöstelevää lakia on sovellettava yhdistyksen huoltotyötä tekeviin tarkastajiin   

100 
• Myymäläauton kuljettaja ja myyjä   912 
• Myymälänhoitaja   301, 351 
• Myyntimies   524 
• Ompelukoneiden esittelijä   970 
• Onko kirjakaupan asiapojan työajaksi luettava myös se aika, jona hän myy kirjakaupan 

sanomalehtiä sairaalassa saaden siitä korvaukseksi lehtimyyjille yleensä annetun alennuksen 
lehtien hinnoista   185 

• Osuusliikkeen kuljetustyöntekijä   21 
• Osuusteurastamon myyntimies   571 
• Palotarkastaja   739 
• Pankin sivukonttorin hoitaja   836 
• Piirikonttorin, toimiston, tutkimustyömaan, laboratorion ja varaston työntekijän työaika   758 
• Piiripäällikkö   1020 
• Puhelinkeskuksen yöpäivystäjä   396 
• Radiolaitoksen toimiston työaika   689 
• Rakennusmestari   651 
• Sanomalehtien toimittaja   10 
• Sauna- ja kylpylaitoksen kassassa työskentelevä kassanhoitaja ja virvoitusjuoman myyjä   276 
• Soraliikkeen työntekijä   1043 
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• Sähkösanomien kantaja   284 
• Tavaratalon apulaisjohtaja   1176 
• Tehtaan työntekijä konttorin siivoojana   669 
• Tietokoneaineiston kokooja, lausunto hänen asunnossaan suorittamasta työstä   789 
• Tietokoneteknikot ja varastonhoitaja   978 
• Tilintarkastaja   991 
• Tilitoimiston kirjanpitäjä, toimitusjohtaja   1063 
• Toimistopäällikkö   1088 
• Tukkuliikkeen kuorma-auton kuljettaja   666 
• Työolo L:n soveltamisesta ompelukoneliikkeiden konttorin alaisen kutojakoulun opettajaan, 

joka osittain työskentelee myös ompelukonemyymälässä myyjänä   114 
• Varastonhoitaja   662 
• Varastopäällikkö   1004 
• Vartiointityön valvontaa ja toimistotyötä suorittanut henkilö   722 
• Viraston työsopimussuhteessa oleva henkilökunta   823 
• Virkasuhteessa oleva suunnittelija   944 
• Yhtiön kuljetusosasto   261 
• Yksityisen rautatien asemapäällikkö   47 
 
4 § Säännöllinen työaika 
 
• Huoltoaseman päivystys   867 
• Huoltoaseman työntekijän työaika   787 
• Kauppaliikkeen edustajan autonkuljettajan työajan laskemisesta   6 
• Kuorma-autonkuljettajan työaika   754 
• Säännöllisen työajan sijoittamisesta   238 
• Työajan pidentäminen   1007 
• Työolo L:n 4 §:n 2 momentin tulkinnasta verrattuna lain 11 §:n säännökseen työtuntiluettelosta   

341 
• Työolo L:n soveltamisesta apteekkityössä   325 
• Työolo L:n soveltamisesta Työolo L:n 4 §:n 4 momentissa tarkoitettuihin vartijoihin   101 
• Yö- ja vuorotyön teettämisestä   631 
 
Ylityö, sunnuntaityö ja arkipyhänä tehty työ 
 
5 § 
 
• Sunnuntaina ja juhlapäivänä tehty ylityö   617 
• Ylityö kun säännöllinen työaika on järjestetty 4 §:n 2 momentin mukaisesti   751 
 
6 § 
 
• Arkipyhänä tehdyn työn korvaaminen   528, 554 
• Huoltoaseman työntekijän ylityö   787 
• Myymälä-auton kuljettajan ylityökorvauksen laskeminen kun kuukausipalkan lisäksi suoritetaan 

työn tuloksen perusteella provisiota   695 
• Peruspalkka korotettua palkkaa laskettaessa   912 
• Sunnuntaina ja juhlapäivänä tehdyn ylityön korvaaminen   617 
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• Sunnuntaityön korvaaminen eräissä tapauksissa   484 
• Ylityökorvauksen laskemisesta   5 
• Ylityön ja säännöllisen sunnuntaityön korvaaminen   415 
 
7 § 
 
• Lepoajan lukeminen työaikaan   8 
 
8 § 
 
• Arkipyhänä tehdystä työstä   28 
• Työolo L:n säännösten tulkinnasta itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä sekä kirkollisena 

juhlapäivänä tehdystä työstä, työviikon alkamispäivästä ja sunnuntaityöstä   40 
• Toimistotyöntekijöin sunnuntaina tekemän työn korvaamisesta   280 
• Sunnuntaina suoritetun työn korvaamisesta apteekkityössä   325 
• Sunnuntaina ja juhlapäivänä tehty työ sekä sen korvaaminen   617 
 
11 § 
 
• Työtuntiluettelossa vahvistetusta työajasta poikkeaminen   341 
• Ylityöluettelo   787, 918 
 

Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta (951/1977) 
 
1-2 § 
 
• Au-pair kotitaloustyöntekijänä   1295 
• Hoitoavustaja, lausunto ylityökorvauksen laskemisesta   1221 
• Kotitaloustyöntekijä, sairaan hoito   1096 
• Sairaan taloutta hoitanut henkilö   1193 
• Vammaisen tai sairaan henkilön henkilökohtaisen avustajan työ   1313 
• Vanhuksen hoitotyö   1280 
 
6 § 
 
• Vanhuksen hoitotyö, asuntovarallaolo   1280 
 

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 
 
• Turvallisuuden järjestäminen nuorten työllistämisprojektin avulla työllistettävien nuorten työssä   

1312 
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Laki nuorten työntekijäin suojelusta (669/1967) 
 
1 § 
 
• Tivolissa työskennelleet koululaiset   1102 
• Työelämään tutustuminen, A nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvistä toimenpiteistä   1195 
 
2 § 
 
• Metsäpalojen tähystäjän työ   1079 
 

Laki työaikalain muuttamisesta (1351/1988) 
 
• TVH:n työkoneiden kuljettajat   1006 
 

Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) 
 
• Asian ottaminen uudelleen käsiteltäväksi   403, 585, 613, 298 
• Asian palauttaminen   1336 
• Asian siirtäminen työneuvostoon   785 
• Ei lausuntoa yksityistapauksessa   808, 825, 834, 840, 884, 890, 906, 912, 915, 920, 929, 937, 

945 
• Epämääräinen lausuntopyyntö   896, 918, 920 
• Hakija ei ole oikeutettu pyytämään ratkaisua tai lausuntoa   1218, 709, 784, 785 ,788 
• Hyvityssakko   377 
• Irtisanominen   851 
• Itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksettavasta palkasta ym.   116 
• Kunnallisen ulosottomiehen vuosilomapalkka   342 
• Kunnan ulosottomiehen vuosilomapalkka   406 
• Lausunnon antamisoikeus   895 
• Lausunnon antaminen rauennut, kun asia on ratkaistu kielteisesti   677 
• Lausunnon antaminen yksityistapauksessa   430, 561, 602 
• Lausunnon antaminen, kun ennakkokysymyksestä ei ole pyydetty ratkaisua   606 
• Liikkeen aukioloaika   238 
• Liikkeen aukioloaikaa koskevien säännösten tulkinta   479 
• Maksumääräyslain tulkinta   704 
• Menettely työneuvoston ratkaisua ja lausuntoa pyydettäessä   929 
• Miten Kemin kaupungin palokunnan puhelinpäivystäjän, jolle on annettu sen lisäksi muita 

tehtäviä palvelusvuorollaan, työaika on laskettava työneuvoston17/6-48 antaman päätöksen 
nojalla   143 

• Moottorialuksen kuljettaja   366 
• Nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain työaikaa koskevien säännösten soveltaminen   992 
• Näyttökysymys   924 
• Oikeudesta loman korvaukseen, kun työntekijä on jäänyt pois työpaikastaan ennen 

irtisanomisaikaa   160 
• Onko kysymyksessä lainkohdassa tarkoitettu keskusjärjestö   709, 784, 788 
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• Ratkaisupyyntö palautettu puutteellisen selvityksen vuoksi   686 
• Seurakunnan ulosottomiehen vuosilomakorvaus   517 
• Teollisuuslaitoksen varastonhoitajan palkkaus   65 
• Työehtosopimuksen tulkinta   882, 937 
• Työehtosopimuksen vaikutuksesta yli- ja sunnuntaityökorvaukseen   457 
• Työnantajan oikeudesta järjestää työntekijöille vastoin heidän tahtoaan palkaton vapaapäivä   66 
• Työneuvoston tehtävät   681, 694, 701, 787, 840, 863 
• Työntekijän palkka ja lisätyö   979 
• Työsopimuslain ja työehtosopimuslain tulkinta   802, 847 
• Työsopimuslain soveltaminen   918 
• Vuorotyölisän maksamisesta ylityössä   45 
• Vuosilomakorvauksen maksamisesta kunnan viran haltijalle, kun tämä siirtyy kunnan 

palveluksesta ennen hänelle määrätyn vuosiloma alkamista tai yleensä ennen kuin hän saa pitää 
vuosiloman   46 

• Vuosiloman takaisin perimisestä   220 
• Vuosilomapalkan takaisin perimisestä   81 
• Väärä lausunnon pyytäjä   898 
 

Laki työntekijän vuosilomasta (199/1960) 
 
1 § 
 
• Ajotyö, rehunajo   940 
• Ajotyö, sähköpylväiden   905 
• Ajotyö, tietyömaalla   935 
• Ammattikoulun opettajat   886 
• Ammattikoulun oppilaat   659 
• Asiamies   985 
• Edustaja-aluetarkastaja   889 
• Haastattelija   880 
• Haastattelijat, tilaustenhankkijat   891, 959 
• Hankintamies   873 
• Hitsaajat, työkunta   989 
• Huvilan rakennustyön suorittaneet kirvesmiehet   647 
• Ilmoitusasiamies   1137 
• Ilmoituspäällikkö   987 
• Kalusteiden asennustyötä suorittaneet kirvesmiehet   705 
• Kerhoravintolan hoitaja   984 
• Kesämökin rakennustyön suorittanut kirvesmies   774 
• Kirvesmiehet, työkunta   1000 
• Kotiapulainen   771 
• Lapsenhoitaja   795 
• Lastensuojeluviraston paikallisasiamies   901 
• Lehden tilausten hankkijat   684, 713, 822, 846 
• Leirintäalueen hoitaja   968 
• Linnakkeen ruokailun hoitaja   939 
• Lossinkuljettaja ja hänen apulaisensa   633 
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• Louhintatyömaan poraaja   681 
• Maanmittausharjoittelija   714, 740 
• Maatalousoppilaitoksen toimistoapulainen   635 
• Maidonkuljettajat   649, 726 
• Meijerin maidonkuljettaja   830 
• Muusikot ravintolassa, orkesterimuusikot varieteessa   903, 915, 921, 966, 967 
• Myymälän aurinkosuojien hoitaja   707 
• Myyntimies- ja edustaja   648, 661, 663, 688, 697, 752, 757, 760, 799, 860 
• Nestekaasun kuljettaja   767 
• Nuohousapulainen   786 
• Nuohoustyötä suorittaneet henkilöt   670, 674 
• Omakotitalon kirvestyöt suorittaneet kirvesmiehet   814 
• Omakotitalon rakennustyön suorittaneet henkilöt, Työkunta   727 
• Omakotitalon rakennustyössä kirvesmiehet ja muurarit   896, 917, 929 
• Oppikoulun siivoojan sijainen   777 
• Palohälytyspuhelimen hoitajat   691 
• Pienoismalleja valmistanut mallipuuseppä   826 
• Piiriedustaja   926 
• Piiritarkastaja   986 
• Puhelinkeskuksen hoitaja ja apulainen   640 
• Puutavaran hankintamies   833 
• Puutavaranajoa traktorilla suorittanut henkilö   728 
• Rakennustyötä suorittaneet kirvesmiehet   852, 859, 864 
• Rakennusurakkasopimuksen allekirjoittanut henkilö ja hänen avukseen ottamansa työntekijät  

620 
• Ravintolan eteisvahtimestari   650 
• Ravintolan orkesteri   667 
• Ravintolan tarjoilijattaret ja viinikassa   802 
• Rivitalon työnjohtotyön suorittanut henkilö   646 
• Ruumiinavauksissa avustajana toiminut vahtimestari   996 
• Sairaalan puheterapeutti   968 
• Saunan rakennustyön suorittanut kirvesmies   772 
• Seurakunnan kirkonpalvelija ja hänen työssä apuna ollut vaimonsa   628 
• Sillan korjaustyön suorittaneet henkilöt, Työkunta   690 
• Sivuliikkeen hoitaja   643 
• Sivutoiminen laskenta-apulainen   719 
• Soitonopettaja   983 
• Stipendiaatti   864 
• Säätiön omistaman hoitolaitoksen lastenhoitaja ja leipoja   730 
• Teatteriavustaja   839 
• Teknikko, edustaja   1025 
• Traktorinomistajat ja heidän apulaisensa   616 
• Tuntiopettaja, yliopistossa, vapaaopistossa, metsäopistossa   941, 946, 976 
• Tuntiopettaja   793 
• Tuote-esittelijä   914 
• Työhuoltotöihin otetut henkilöt   576 
• Työpäällikkö   897 
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• Työtakkien pesijä   894 
• Uppotukkien nostotyö, Työkunta   655 
• Urheilukentän hoitaja   698 
• Vakuutusmaksun kannon ja tilityksen hoitanut henkilö   735 
• VPK:n palopäällikkö   762 
• Vuosilomalain soveltamisesta virkasuhteesta työsuhteeseen siirryttäessä   743 
• Yhdistyksessä maalaustyötä suorittanut koneasentaja   831 
• Ylimääräinen toimenhaltija, joka samalla on työsopimussuhteessa   592 
 
2 § 
 
• Soveltamisalaa koskevan kysymyksen siirtäminen työneuvostoon   929 
 
3 § 
 
• Asevelvollisuutta suorittamassa olleen työntekijän työkyvyttömyys   638 
• Itsenäisyyspäivän pitämisestä työssäolopäivän veroisena päivänä   693 
• Loman määräytymisvuosi maataloustyössä   589 
• Lomanmääräytymisvuoden kestänyt sairaus   608 
• Lomautus ja työtaistelu   951 
• Milloin on kysymyksessä 3 §:n 2 momentin 8 kohdassa tarkoitettu lomauttaminen  741, 756, 

877 
• Mitkä päivät on luettava 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun 75 päivään   733 
• Pakkaspäivät rakennustyössä   680 
• Sairaudesta johtuva poissaolo   596 
• Sairaus tai tapaturma lomauttamisen aikana   702 
• Tapaturma lakon aikana   910 
• Työssäolopäivien veroisia päiviä koskevaa tulkintaa   706 
• Vuosiloman pituus virkasuhteesta työsuhteeseen siirryttäessä   743 
 
4 § 
 
• Kuukauden pituisen vuosiloman antaminen useassa erässä   626 
• Lomaedut kun työntekijä välillä on ollut toisen työnantajan työssä   840 
• Loman antaminen useassa erässä   573 
• Talousarvio- ja työttömyystyöt työsuhteen jatkumisaikaa laskettaessa   624 
• Työpäivän alkamisajankohta   597 
• Vuosiloman alkamispäivä ja vuosiloman pituus   602 
• Vuosiloman pituus, kun työsuhde 24.4.1960 mennessä on jatkunut 10 vuotta   584 
 
5 § 
 
• Kausiluontoinen työ   761 
• Loman antaminen ennen lomanmääräytymisvuoden päättymistä   623 
• Loman antaminen irtisanomisaikana   770 
• Loman antaminen lakon aikana   747 
• Työnantajan konkurssi ja työsuhteen irtisanominen   1009 
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• Voidaanko matkatöissä olevien työntekijäin loma määrätä alkamaan ja päättymään 
työpaikkakunnalla   700 

 
6 § 
 
• Hiirilavantauti ja loman siirtäminen   884 
• Ilmoitus vuosiloman alkamisesta   602 
• Loman alkamisajankohdan muuttaminen   792 
• Loman ilmoitus työtaistelun sattuessa   975 
• Osan lomasta antamien erikseen, kun yrityksen toiminta vuosilomien vuoksi pysäytetään 

kolmen viikon ajaksi   575 
• Työntekijän ilmoitus työkyvyttömyydestään ja loman siirtämisestä   796 
• Vuosiloman jakaminen   818 
 
7 § 
 
• Yrityksen omistajan vaihtumisen vaikutus vuosiloman pituuteen   58 
• Yrityksen tai sen osan siirtyminen uudelle omistajalle   723, 744 
 
8 § 
 
• Kaksiosainen palkka   604, 614 
• Kuukausipalkan lisäksi maksettu korvaus vuosilomapalkkaa laskettaessa   685 
• Kuukausipalkan vaihteleminen vuoden eri aikoina tietyn vuosipalkan rajoissa   591 
• Lomanmääräytymisvuoden kestänyt sairaus   608 
• Matkaan käytetyn ajan huomioon ottamisesta lomapalkkaa laskettaessa   835 
• Nuohooja vuosilomapalkka   677 
• Piiriedustajan vuosilomapalkka   627 
• Provisiopalkalla toimivat myyjät   605 
• Sunnuntaityökorotus vuosilomapalkkaa laskettaessa   590 
• Sunnuntaityöstä suoritettava korotettu palkka lomapalkkaa laskettaessa   820 
• Traktorin omistajain ja heidän apulaistensa vuosilomapalkka   616 
• Työssäolopäivän tulkinta   586 
• Varallaolokorvaus vuosilomapalkkaa laskettaessa   599, 607 
• Vuosilomapalkan laskeminen kun viikkopalkalla oleva työntekijä työskentelee lyhennetyin 

työviikoin   708 
• Vuosilomapalkka kun loma annetaan ennen maaliskuun loppua   623 
• Vuosilomapalkka työaikalain 6 §:ssä tarkoitetussa työssä   579 
 
9 § 
 
• Työnseisaus ja vuosilomapalkka   975 
 
10 § 
 
• Lehdenjakajien lomakorvaus   783 
• Loman korvaus kun kalenterikuukauden työssäolopäivien ja niiden veroisten päivien 

yhteismäärä ei nouse kuuteentoista   764 
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• Työskentely ajoittain vajain työviikoin   595 
 
11 § 
 
• Itsenäisyyspäivä vuosiloman korvausta määrittäessä   693 
• Kalenterikuukausi, jolta työntekijä vuoden 1946 vuosilomalain mukaisesti on saanut 

prosenttikorvauksen   578 
• Kymmenen vuoden palvelusaika   587 
• Lomakorvaus työsuhteen alkamis- ja päättymiskuukausilta   832 
• Loman korvauksen suorittaminen prosenttilaskutapaa käyttäen. Luontoisedun huomioon 

ottaminen korvausta laskettaessa   734 
• Nuohoojan vuosiloman korvaus   677 
• Oikeus loman korvaukseen kun työntekijä on edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana toisen 

työnantajan työssä ansaitsemansa loman mukaisesti ajan poissa työstä   706 
• Oikeus loman korvaukseen kun työntekijä on saanut loman 1.4.-31.12. väliseen aikaan 

sisältyvän työssäolon perusteella ja eroaa ennen 31.3.   732 
• Talvilomapalkan huomioon ottamisesta loman korvausta laskettaessa   759 
• Työsuhteen päättyminen ennen kuin työntekijä on saanut vuosilomansa   577 
• Vuoden 1959 huhtikuu loman korvausta maksettaessa   574 
 
12 § 
 
• Kurssinopettajan vuosilomakorvaus   958 
 
13 § 
 
• Mitä on lainkohdassa tarkoitettu rahapalkka   625 
• Prosenttipalkalla toimivat myyjät   605 
• Traktorinomistajien ja heidän apulaistensa loman korvaus   616 
 
16 § 
 
• Työsuhde kahteen työnantajaan   598 
 
17 § 
 
• Loman korvaus, kun työntekijä on saanut lakimääräistä pitemmän loman   732 
• Työehtosopimuksen määräys vuosilomapalkan ja loman korvauksen laskemiseksi   598 
 
25 § 
 
• Lain voimaantulon vaikutus irtisanomisaikana annettuun lomaan   621 
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Lasten ja nuorten henkilöiden käyttämisestä ammattityöhön (260/1929) 
 
1 § 
 
• Harjoittelu ammattikoulussa   808 
• Lasten ja nuorten henkilöiden käyttämisestä ammattityöhön 31 päivänä heinäkuuta 1929 

annetun lain soveltamisesta nuoriin, alle 18 vuoden ikäisiin työntekijöihin uittoyhdistyksen 
puutavaran erottelupaikalla   87 

• Onko kassa- ja tilivirastossa työskentelevään alaikäiseen juoksupoikaan sovellettava 31.7.1929 
annettua lakia lasten ja nuorten henkilöiden käyttämisestä ammattityöhön vai 24.10.1919 
annettua lakia kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista   207 

• Polttoturvesuolla työskenteleviin lapsiin   196 
 

Leipomotyölaki (302/1961) 
 
1 § 
 
• Eräässä keksi- ja leipätehtaassa samoissa työsaleissa makaronien valmistukseen osallistuvat 

työntekijät   347 
• Hapankorppujen valmistus leipomossa   1315 
• Karjalanpiirakoiden valmistus   1266 
 
2-4 § 
 
• Leipomon siivooja   882 
• Leipomon vuoromestareiden työ   489 
• Ravintolan piirakkavalmistamossa suoritettu työ   654 
• Työskentely kello 22-5 välillä   1215 
• Työskentelystä leipomoissa yötyöluvan nojalla sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä ja millä 

tavoin korotettu palkka tällaisesta työstä on työntekijälle suoritettava   149 
 

Maatalouden työaikalaki (31/1970) 
 
1 § 
 
• Eläinten hoito kotieläinpuistossa   1287 
• Kalankasvatuslaitoksella suoritettu työ   1167 
• Minkinnahkojen valmistus   913 
• Ratsastusleirin ja kartanon keittäjä   1115 
• Tuntipalkkainen maatalouslomittaja   1200 
 
10 § 
 
• Saamatta jäänyt viikkolepo   1190 
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Talonmiesten työaikalaki (248/1970) 
 
1 § 
 
• B:n yliopiston talonmies   1062 
• Hotellin talonmies-huoltaja   963 
• Korkeakoulun laitosmies ja vanhempi asentaja   1184 
• Koulukiinteistön talonmies-vahtimestari   1074 
• Koulukiinteistön työntekijä   916 
• Koulun talonmies   1130 
• Osapäivätoimiset talonmiehet   1051 
• Seurakuntapalvelija ja hänen vaimonsa   954 
• Siivooja-talonmies, kahdelle yhtiölle suoritettu työ   1082 
• Sivutoiminen talonmies   1036 
• Teollisuuskiinteistön työntekijä   943 
• Yliopiston talonmies-lämmittäjä   999 
 
5 § 
 
• Muissa kuin asuinkiinteistöissä suoritettava työ   990 
 

Työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran tai toimen haltijoihin 
(938/1946) 
 
• Ammattikoulun vahtimestari   408 
• Aseman talonmiehen sijainen   582 
• Asemapäivystäjä   718 
• Asennustarkastaja   944 
• Asevarikossa työskentelevä kirjanpitäjä   454 
• Asuntohallituksen vahtimestari-autonkuljettaja   824 
• Asuntolan hoitaja   928 
• Eläinlääkintälaboratorion tallimies. Uuden ratkaisun antaminen   403 
• Geologisen tutkimuslaitoksen tutkimusassistentti   998 
• Helsingin kaupungin liikennelaitoksen palveluksessa oleva talonmies-lämmittäjä   345 
• Helsingin pääpostitalon voimakeskuksen ensimmäinen teknikko ja kaksi ylimääräistä 

konemestaria   328 
• Helsingin sokeainkoulun eräät toimen haltijat   191 
• Huoltolaitoksen talonmies-lämmittäjä ja apulaistalonmies-lämmittäjä   405 
• Kadettikoulu ruokalassa työskentelevä henkilö   348 
• Kansakoulun talonmies   296 
• Kansakoulun talonmies-lämmittäjänä pääasiallisesti toiminut henkilö   374 
• Kansakoulun vahtimestari   181, 494, 622 
• Kansakoulun vahtimestari-lämmittäjä   266 
• Kansakoulun vahtimestari-talonmies   781 
• Kansalaiskoulun vahtimestari-talonmies   619 
• Kansanhuoltolautakunnan toimistoapulaiset   43 
• Kauppalan kirjaston viranhaltija   522 
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• Kauppalan palokunnan ruiskumestari   250 
• Kauppalan rakennustoimiston varastonhoitaja   245 
• Kauppalan sauna-pesulan talonmies   843 
• Kaupungin huoltoviraston järjestysmiehet   30 
• Kaupungin kansakoulun vahtimestari   585 
• Kaupungin kirjaston vahtimestari ja apulaisvahtimestari   392 
• Kaupungin kirjastotalon vahtimestari   568 
• Kaupungin kirjastotalon vahtimestari-talonmies   800 
• Kaupungin poikain ammattikoulun yölämmittäjä   156 
• Kaupungin sähkölaitoksen käyttöteknikko ja asemapäivystäjä   541 
• Kaupungin teurastamon ja lihantarkastamon vahtimestari   434 
• Kaupungin varapalopäällikkö   373 
• Kaupungin vesilaitoksen pumppuaseman hoitaja   418, 505 
• Kaupungin viran haltijana toimiva kodinhoitajatar   120 
• Kaupungin viran haltijoina toimivat vahtimestari-talonmies ja talonmies-lämmittäjä   124 
• Kaupunginpuutarhan lämmittäjä-vartija   720 
• Kaupungintalon talonmies-vahtimestari   493 
• Kaupungintalon vahtimestari   63 
• Keskuskansakoulun vahtimestari   429 
• Kiertävä talonmies-lämmittäjä   892 
• Korkeakoulun talonmies-lämmittäjä   724 
• Koulukiinteistön talonmies ja lämmittäjä   869, 876 
• Koulukodin talonmies-lämmittäjä   656 
• Kunnalliskodin mielisairaanhoitaja   263, 290 
• Kunnalliskodin mielisairasosastolla työskennellyt nimeltä mainittu henkilö   193 
• Kunnallissairaalan talonmies-vahtimestari   448 
• Kunnan sairaalan synnytysosastolla työskentelevä kunnankätilö   135 
• Kunnantalon ja terveystalon vahtimestari-siivooja   509 
• Kuuromykkäkoulun hoitaja   417 
• Lastenkotien ns. kotikuntien hoitohenkilökunta   326 
• Liikkuvan poliisin toimenhaltijaryhmä   275 
• Lämpökeskuksen lämmittäjä ja talonmies lämmittäjä   794 
• Lääninvankilan vartiopäällikkö   189 
• Maidontarkastamon näytteidenottaja   566 
• Merenkulkuhallituksen luotsi- ja majakkaosaston alaisen varastokonttorin keskusvaraston 

vahtimestarit   70 
• Nimismiespiirin poliisimies   878 
• Oppilaitoksen talonmies-vahtimestari   961 
• Palohenkilöstön kurssitoiminta   834 
• Palomies   974 
• Palotarkastaja   739 
• Poliisivankilan vartijana ja vanginkuljettajana toiminut tilapäinen toimenhaltija   731 
• Puhelinaseman apulainen   278 
• Puhelunvälittäjäapulainen   594 
• Raastuvan vahtimestari, jolla lisäksi on talonmiehen tehtäviä   372 
• Sairaala k.I:n talonmies-lämmittäjä   567 
• Sairaalan lämmittäjä-talonmies   260 
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• Sairaalan talonmies ja apulaistalonmies   893 
• Sairaalan talonmies   841, 874 
• Sairaalan ylihoitaja   715 
• Satamakonstaapeli   231 
• Satamalaitoksen lämpömekaanikko   805 
• Serobakteriologisen laboratorion laboratorioapulainen sekä eläintenhoitaja-vahtimestari   804 
• Seurakuntapalvelija ja hänen vaimonsa   954 
• Sähköasentajat, lämmittäjät ja satamapalvelijat   69 
• Taidemuseon vahtimestari-talonmies   371 
• Teknillisen oppilaitoksen lämmittäjä   645 
• Tullihallitukseen siirtynyt tullimies   855 
• Työlaitoksen työnjohtaja-vartija   600 
• Uimahallin talonmies-lämmittäjä   776 
• Uimahallin talonmies-vahtimestari   904 
• Urheilukenttien vahtimestari   300 
• Urheilupuiston vahtimestari-talonmies   288 
• Valtion elokuvatarkastamon koneenhoitaja   383 
• Valtion seerumilaitoksen toimenhaltijat   791 
• Vanhainkodin talonmies-laitosmies   499 
• Vanhainkodin vahtimestari ja sairasautonkuljettaja   682 
• Vankilan apulaisvartiopäällikkö   710 
• Virasto ja toimisto   758, 823 
• Virkatehtävien ohella suoritettu poliisikoirien hoito   427 
• Väylämestarit, väylänhoitajat   1283 
• Yliopiston eri lämpökeskusten lämmittäjät   801, 807 
• Yliopiston talonmies-lämmittäjä   999 
 
Työnjohtaja-asemassa olevat viran- ja toimenhaltijat 
 
• Autohuoltopaikan teknikko   746 
• Kauppalan tiemestari, joka lisäksi toiminut työpäällikkönä   414 
• Keskussairaalan konepäällikkö   549 
• Keskustaimitarhan esimies   440 
• Konevarikon varastomestari   692 
• Korjaamon esimies, korjaamon varastonhoitaja, keskusvarastonhoitaja   809 
• Kunnalliskodin johtaja   508 
• Käyttö- ja johtoteknikko sekä korjauspajan esimies   944 
• Metsähallituksen alaisten varikkojen konetarkastajat   438 
• Palomestari   868 
• Sairaalan konepäällikkö ja emäntä   766 
• Sairaalan maatilan työnjohtaja   391 
• Sairaalan ylihoitaja   715 
• Sähkölaitoksen jakelupäällikkö ja työnjohtaja   854 
• Tie- ja siltarakennustyömaiden kone- ja sähköteknikko   668 
• Tie- ja vesirakennushallituksen varastomestari   475 
• Tie- ja vesirakennuspiirin rakennusmestari   527 
• Tullimestari   813 
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• Työlaitoksen yövartija   632 
• Valtion seerumilaitoksen toimenhaltija   791 
• Vankilan konepäällikkö   629 
• VR:n koneteknikko   450 
• Ylifaktori ja faktori   765 
 

Työaikalaki (604/1946) 
 
1-2 § koskevia lausuntoja ammattinimikkeittäin 
 
• Aikuisviihdepuhelinlinjan keskustelija   1317 
• Ajotyö tietyömaalla   908 
• Ajotyötä suorittanut autonkuljettaja   233 
• A-klinikkasäätiön hoitokotien isäntä   993 
• Ampumaradan vahtimestari   907 
• Asennuspäällikkö   1264 
• Asuntolanvalvoja   1150 
• Asunto-osuuskunnan talonmies   870 
• Autojen korjaus ja kiinteistön hoito ylityönä ja sunnuntaityönä   942 
• Autokoulun opettaja   687 
• Autonkuljettaja   531 
• Autonkuljettajan ulkomailla suorittama työ   511 
• Autovarikon yölämmitys ja yövartiointityö   462 
• Baarin hoitaja   699 
• Eläinklinikan eläintenhoitaja   872 
• Eläinten hoito kotieläinpuistossa   1287 
• Erävartija   936 
• Freelance-matkailuopas   1232 
• Geologisen tutkimuslaitoksen insinöörin suorittama lentomittaustyö   1297 
• Halkosahan hoitaja   755 
• Hapankorppujen valmistus leipomossa   1315 
• Helsingin kaupungin liikennelaitoksen palveluksessa oleva talonmies-lämmittäjä   345 
• Helsingin pääpostitalon voimakeskuksen ensimmäinen teknikko ja kaksi ylimääräistä 

konemestaria   328 
• Henkilöautonkuljettaja   778 
• Hitsaajat, työkunta   989 
• Hoitoavustaja   1221 
• Hotelli ja kahvila-ruokalan vastuunalainen hoitaja   320 
• Hotelli- ja ravintolavahtimestari   64 
• Hotellin apumies   888 
• Hotellin portieri (lausunto ylityökorvauksen laskemisesta)   737 
• Hotellin puhelinkeskuksen hoitaja   257 
• Hotellin pääsiivooja   32 
• Hotellin vahtimestari   147 
• Hotelli-ravintolan eteisvahtimestari/portieri   313 
• Humustuotteiden valmistus maatilalla   546 
• Huolintaliikkeen varastossa suoritettu työ   1199 
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• Huvilan korjaustyö ja talonmiehen työ   838 
• Huvipuiston päällikkö   1273 
• Insinööri, konsultti   1271 
• Itsenäisenä yrityksenä hoidettu kauppapuutarha   130 
• Kadettikoulun ruokalan työntekijä   348 
• Kalliosuoja-asuntolan talomies-vahtimestari   323 
• Kansakoulun asuntolanhoitaja   274 
• Kansakoulun majapaikan hoitaja   603 
• Kansakoulun talonmies   296 
• Kansakoulun talonmies-lämmittäjä   374 
• Kansakoulun talonmies-vahtimestari   181 
• Kansakoulun vahtimestari-lämmittäjä   266 
• Kartanoon kuuluvan ruokalan hoitaja   382 
• Kauppa-aluksen laivapäällikkö ja perämiehet   466 
• Kauppalan palokunnan ruiskumestari   250 
• Kauppalan rakennustoimiston varastonhoitaja   245 
• Kauppalan vakinaisen palokunnan päivystäjä   249 
• Kauppapuutarhan lämmitystyö   346 
• Kaupungin edustustilojen tarjoilija   1066 
• Kaupungin viran haltijana toimiva kodinhoitaja   120 
• Kaupungin viran haltijana toimiva vahtimestaritalonmies/talonmieslämmittäjä   124 
• Kaupungintalon vahtimestari   63 
• Keilahallin koneasentaja   1268 
• Keinosiementäjä   721 
• Kerhon ravintolan emännöitsijä ja vastuunalainen hoitaja   145 
• Keskusvaraston hoitaja   703 
• Kesäsiirtolan kaitsija   842 
• Kiertävä lämmittäjä   750 
• Kiinteistöjen ja lämpökeskuksen huoltomies   815 
• Kiinteistöjen lämmittäjä   13, 302 
• Kiinteistön konemestari   513, 865 
• Kiinteistön lämpökeskuksen lämmittäjä   639 
• Kiinteistössä talonmiehen tehtäviä suorittanut henkilö   679 
• Kirvesmiehen suorittama työaikalain alainen työ ja talonmiehen työ (lausunto työajasta ja 

ylityön korvaamisesta)   704 
• Kirvesmies omakotirakennustyömaalla   779 
• Kivityömies   773 
• Koirahoitolan palveluksessa oleva koirien hoitaja   197 
• Konepajan lämmittäjä   283 
• Konttorin autonkuljettaja   1098 
• Korkeakoulun laitosmies ja vanhempi asentaja   1184 
• Kotiavustaja   932 
• Koulukiinteistön korjaus- ja huoltotyöntekijä   916 
• Koulukiinteistön talonmies-vahtimestari   1074 
• Koulun talonmies   1130 
• Koulutalon lämmittäjä   675 
• Kuljetuspäällikkö   1276 
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• Kunnalliskodin mielisairaanhoitaja   290 
• Kunnalliskodin mielisairasosastolla toiminut henkilö   193 
• Kunnallisten ja yksityisten ammatillisten kurssikeskusten opettajat   1075 
• Kunnan kiinteistöjen talonmies   780 
• Kunnan sairaalan talonmiehen suorittama työ   75 
• Kunnankätilö kunnan sairaalan synnytysosastolla   135 
• Kurssitoiminta   834 
• Kuurojenkoulun apulaistalonmies   845 
• Kämppätalomies ja kämppäemäntä   232 
• Käymälän rahastaja   515 
• Lapsen kotona suoritettu kunnallinen perhepäivähoitotyö   1170 
• Lastenkotien hoitohenkilökunta   326 
• Lautan kuljettaja   562 
• Leipomon siivooja   882 
• Leiriemäntä   642 
• Leirintäalueen hoitaja   953 
• Leirintäalueen valvoja   861 
• Lihanjalostustehtaan kiinteistön talonmies   332 
• Lihanjalostustehtaan talonmies   213 
• Liikkuvan poliisin toimenhaltijaryhmä   275 
• Linnakkeen ruokailun hoitaja   939 
• Lossinhoitaja   960 
• Lossinkuljettaja ja apulainen   633 
• Lossinkuljettaja   964 
• Louhintatyömaan poraaja   681 
• Lähiomaisen suorittama vammaisen hoitotyö   1282 
• Lämmitystyö lämpö- ja höyrykeskuksessa   545 
• Lääninvankilan vartiopäällikkö   189 
• Maatilalla maatalous- ja puutarhatyön ohella lämmitystyötä hoitanut henkilö   725 
• Maidon kuljettaja   359, 726 
• Metsäkoulun taloudenhoitaja ja apulainen   256 
• Metsäpalojen tähystäjän työ   1079 
• Museon opas ja lipunmyyjä   716 
• Museon työntekijä   909 
• Muuntaja-aseman hoitaja   27 
• Muusikot ravintolassa   903, 966 
• Muusikot varieteessa   967 
• Nahoitus ja rehun valmistus   913 
• Opetus- ja työkodin henkilökunta   1040 
• Oppikoulun talonmiehen suorittama siivous- tai vahtimestarityö, jotka toisessa asemassa olevan 

työntekijän tekemänä olisivat työaikalain alaisia   49 
• Oppilasruokalan emäntä ja keittäjä   745 
• Oppilasruokalassa työskentelevät henkilöt   379 
• Osuusmeijerin isännöitsijä   277 
• Palomies   974 
• Palopäällystön ja palomiehistön kurinpidollisena rangaistuksena määrätty työpalvelu   102 
• Palotarkastaja   739 
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• Piirikonttorin, toimiston tutkimustyömaan, laboratorion ja varaston työntekijän työaika   758 
• Piiripäällikkö   1020 
• Puhelinaseman apulainen   278 
• Puhelinaseman hoitaja   594 
• Puhelinkeskuksen hoitaja ja apulainen   640 
• Puhelinkeskuksen hoitaja   368 
• Puhelinmyyjä   1251 
• Puhelinmyyntityö   1196 
• Puhelinpäivystäjä   1046 
• Puhelinvälittäjä, kotityö   1250 
• Puhelinvälittäjä   38, 537 
• Puutarhan autonkuljettaja   311 
• Puutavaran kuormaustyö välivarastolla   326 
• Puutavaran mittaus ja luovutus   340 
• Puutavaranajo traktorilla   728 
• Puutavarankuljetus   673 
• Puutavarankuljetusta suorittaneet autonkuljettajat ja apumiehet   612 
• Puutavaravaraston ja kuivaamon hoitaja ja talonmies   615 
• Radiomainosten äänitystyö   1311 
• Raivaustraktorin kuljettaja   734 
• Rakennustyötä suorittaneet kirvesmiehet   862 
• Ratsastusleirin ja kartanon keittäjä   1115 
• Ravintola-apulainen   461 
• Ravintolan emäntä   252 
• Ravintolan hovimestari   198 
• Ravintolan kassanhoitaja   969 
• Ravintolan laulajatar   178 
• Ravintolan orkesteri   667 
• Ravintolan tarjoilija ja viinikassa   802 
• Ravintolan vastuunalainen hoitaja   321 
• Ravintolasoittaja   184 
• Ryhmäperhepäivähoitaja   1261 
• Sairaalan lämmittäjä-talonmies   260 
• Sairaalan talonmies   850 
• Salaojitustyö   523 
• Satamakonstaapeli   231 
• Satamalaitoksen talonmies-lämmittäjä   805 
• Sauna- ja kylpylaitoksen kassanhoitaja ja virvoitusjuomien myyjä   276 
• Sauna- ja pesulalaitoksen hoitaja ja siivooja   330 
• Saunan sivutoiminen talonmies ja pyykinpesijä-siivooja   729 
• Sementtimiesten ulkomailla suorittama työ   1229 
• Seurakunnan kirkonpalvelija ja hänen työssään apuna ollut vaimo   628 
• Seurakuntapalvelija ja hänen vaimonsa   954 
• Siivooja-talonmies   1082 
• Sijaiskotiyksikön sijaisvanhemmat   962 
• Sillan korjaustyön suorittaneet henkilöt, työkunta   690 
• Sokeainkoulun toimenhaltija   191 
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• Soraliikkeen työntekijä   1043 
• Soranajaja   738 
• SOS-lapsikylän työntekijä   1241 
• Suomessa työskentelevät ulkomaiset työntekijät   593 
• Sähköasentaja   539 
• Sähkölaitoksen hoitaja ja talonmies   502 
• Sähkösanomien kantaja   284 
• Sähkövoimalaitoksen hoitaja   203 
• Säkitystyö   322 
• Taksien ulakeskuksen hoitaja   1001 
• Talli- ja ajomies   162 
• Talomiehen vuorottaja   768 
• Talonmiehen sijainen   671, 933 
• Taloustyö   478 
• Teatteriavustaja   839 
• Teatterin muusikko   875 
• Tehdaspalokunta   1011 
• Tehtaan keskusvaraston työntekijä ja tehtaan autonkuljettaja   613 
• Tehtaan talonmies-vahtimestari   828 
• Tehtaan työntekijän suorittama tehtaan konttorin siivoustyö (lausunto ylityökorvauksesta)   669 
• Tekojääradan hoitaja   1052 
• Teollisuuslaitoksen laboratoriotyöntekijä   35 
• Teollisuuslaitoksen työnjohtaja   294 
• Teollisuuslaitoksen varastonhoitaja   65 
• Teurastamon lähettämän hoitaja   159 
• Tietyömaan lämmittäjä   468 
• Tietyömaan majoituspaikan lämmitystyö   510 
• Tukkien kuljetustyö   241 
• Tulkki   1149 
• Turkistarhojen rehusekoittamot ja jäädyttämöt   883 
• Työ dementiavanhusten hoitokodissa   1307 
• Työ sosiaalialan työkeskuksessa   1301 
• Työleirin esimies   601 
• Työllisyyskurssin oppilas   1041 
• Työmaaparakin lämmittäjä   569 
• Työnantaja, ovatko kaupungin virastot itsenäisiä työnantajia   1254 
• Työntekijän samalle työnantajalle työaikalainsäännöstelyn alaisen työn lisäksi suorittama 

työaikalainsäännöstelyn ulkopuolella olevan työn huomioon ottaminen   411, 427, 457 
• Työntekijän samalle työntekijälle työaikasäännöstelyn lisäksi suorittama työaikasäännöstelyn 

ulkopuolella oleva työ   157 
• Työturvallisuustoimikunnan jäsen   806 
• Työvoimatoimikunnan sivutoiminen sihteeri   1061 
• Uimahallin laitosmies-talonmies   902 
• Uimalaitoksen hoitaja   611 
• Uittotyö   1035 
• Urheilukentän vahtimestari   300 
• Urheilupuiston vahtimestari-talonmies   288 
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• Uudisrakennuksen lämmittäjä   749 
• Uudisrakennuksen lämmittäjä-talonmies   387 
• Uudisrakennuksen varastonhoitaja-lämmittäjä   458 
• Valtion omistaman karjanhoitokoulun emännöitsijä, apulainen, siivoja, oppilaat ja harjoittelijat 

sekä maanviljelystyöntekijät   218 
• Valtion omistaman talon talonmiehen suorittama työ   72 
• Valtion viraston työsopimussuhteinen autonkuljettaja   1053 
• Valtioneuvoston kirjapainon lämmittäjät   495 
• Vammaisen tai sairaan henkilön henkilökohtaisen avustajan työ   1313 
• Vanhusten hoitotyö   1280 
• Varoja yhtiöön sijoittanut sorvaaja   1217 
• Vartioimistyö, johon liittyy lämmitystä ja tuuletusta   336 
• Vartioimistyö   665 
• Venäläisten työntekijöiden venäläisillä ruoppausaluksilla Suomessa suorittama työ   1298 
• Viljakuivaamon hoitaja   812 
• Viraston työsopimussuhteessa oleva henkilökunta   823 
• Virkasuhteinen suunnittelija   944 
• Vuokra-auton kuljettaja   660 
• Väestönsuojassa työskentelevä kengänkiillottaja   96 
• Yhteiskoulun oppilaskodin keittäjä ja talousapulainen   304 
• Yhteiskoulun vahtimestari-talonmies   150 
• Yhteislyseon vahtimestari ja hänen palkkaamansa siivousapulainen   55 
• Yhtiön hevosen hoitaja ja ajomies   136 
• Yhtiön kuljetusosasto   261 
• Yhtiön osakkeenomistaja ja hallituksen jäsen   1172 
• Yliopiston talonmies   1062 
• Ylioppilasasuntolan talonmiesvahtimestari   769 
• Yrityskonsultti   1329 
 

Työaikalaki (605/1996) 
 
1-2 § 
 
• Kansaneläkelaitos   1343 
 
9 § 
 
• Keskimääräinen säännöllinen työaika ja ylityö   1339 
 
19 § 
 
• Suojelutyö ja ylityön enimmäismäärä   1342 
• Ylityön seurantajakson alkaminen   1339 
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Työntekijäin vuosilomalaki (317/1946) 
 
1 § 
 
• Ajomies   103, 161 
• Ajotyö   286 
• Autoilija ja hänen apunaan käyttämän työntekijät   104 
• Autonkuljettaja   151, 352 
• Erinäiset nimeltä mainitut henkilöt, jotka olivat sopimussuhteessa kuntaan   113 
• Hakkuu- ja ajosopimuksen tehneet henkilöt   362 
• Hakkuusopimuksen tehnyt metsätyöntekijä   60 
• Hammasteknikon työtä suorittava henkilö   222 
• Harjoittelijat ja mielisairashoitokurssien osanottajat   56 
• Henkilöauton kuljettaja   412 
• Hevosajomies   464, 507 
• Hevosajurina toiminut pientilallinen   107 
• Hevosmies   106, 109, 39 
• Hotellin eteisvahtimestari   312, 338 
• Hotellin eteisvahtimestari ja portieri   313 
• Ilmoitusasiamies   1137 
• Jäätelön myyjä   410 
• Jäätelönmyyjä   316 
• Jäätelönmyyjä   319 
• Kaksi nimeltä mainittua rakennustyötä suorittanutta henkilöä   62 
• Kansakoulun rakennustyön suorittanut kirvesmies   19 
• Kapellimestari ja hänen orkesterinsa jäsenet   206 
• Karja-apulainen   547 
• Kattojen pikeämis- ja asfalttitervasivelytyö   273 
• Kaupungin halkotarhan ajomiehet   329 
• Kioskimyyjä   3 
• Kirvesmies ja hänen apunaan käyttämänsä työntekijät   110 
• Kirvesmies ja työsuhteen jatkumisaika   375 
• Kivenhakkaus urakkatyönä   385 
• Kivityömies   111 
• Kouluhammaslääkäri   407 
• Kunnalle rakennustyötä suorittanut henkilö   183 
• Kunnalle rakennustyötä suorittanut henkilö   192 
• Kunnan nuohooja   426 
• Kunnan omistaman saha- ja myllylaitoksen hoitaja   112 
• Kunnan voimalaitoksen hoitaja   393 
• Kuntien toimesta järjestetyssä työttömyystyössä työskentelevä työntekijä   132 
• Kuorma-autoilija   108 
• Kutomatyötä kotonaan suorittanut henkilö   235 
• Kutomatyötä kotonaan suorittava henkilö   139 
• Lautan kuljettaja   512 
• Lauttausurakkasopimuksen allekirjoittanut henkilö   217 
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• Lehtimyyjä   223, 229 
• Maalaiskunnan kansanhuoltolautakunnan toimistoapulainen   169 
• Maalaiskunnassa toimiva nuohooja   57 
• Maalari   542 
• Maataloustyö   335 
• Maidon kuljetus   369, 390, 459 
• Maidonkuljettajana toiminut pienviljelijä   248 
• Maidonkuljetus meijerille   339, 324 
• Metsäteknikko   105 
• Moottorialuksen päällikkö ja autonapumies   366 
• Myyntiedustaja   442, 476, 519 
• Myyntimies   520 
• Naisten työtuvassa työskentelevä työntekijä   18 
• Omalla hevosellaan meijerille maidon ajoa suorittava tilallinen   51 
• Ompelutyötä kotonaan suorittanut henkilö   501, 225, 227 
• Osuuskunnan jäsen osuuskunnan autonkuljettajana   564 
• Osuusliikkeeseen sopimussuhteessa ollut henkilö   204 
• Prosenttipalkalla työskentelevä henkilöautonkuljettaja   128 
• Puhelinosuuskunnan sähköasentaja   539 
• Puhelinvälittäjä   38 
• Puhtaaksikirjoitusta kotonaan suorittanut henkilö   388 
• Puiden pilkkomista kunnan laitokselle suorittaneet henkilöt   179 
• Rakennuksella kaidetyötä suorittanut puuseppä   354 
• Rakennustyö   506 
• Rakennustyötä suorittaneet työntekijät   115, 118 
• Rakennustyötä suorittanut henkilö   212, 214, 219, 236, 54 
• Rakennustyötä suorittanut kirvesmies   142 
• Rakennustöitä suorittaneet henkilöt ja heidän avukseen ottamat työntekijät   121 
• Ravintolan eteisvahtimestari   292, 293 
• Ravintolan vahtimestari   25 
• Ravintolassa laulajattarena toiminut henkilö   178 
• Sahaustyö   244 
• Saunanhoitaja   299 
• Sivutoiminen henkivakuutus-asiamies   518 
• Soutuveneellä kuljetuksesta sopiminen   529 
• Sähkölaitokseen sopimussuhteessa olevat henkilöt   239 
• Sähkölaitoksen mittarinlukija ja rahastaja   435 
• Sähkösanoman kantaja   230 
• Säkitystyö   322 
• Taimiasiamies   467 
• Tehtaalle kotityötä suorittanut henkilö   423, 175 
• Teurastamon lihanhankkija   1 
• Tyttöjen valmistavan ammattikoulun tuntiopettaja   7 
• Uittourakkavälikirjan allekirjoittaneet henkilöt   199, 205 
• Vakuutusyhtiön kenttäosaston tarkastaja   401 
• Valtionrautateiden ja muiden valtion laitosten viran tai toimen haltijoihin, milloin he 

vapaapäivänään tai virantoimituksen päätyttyä tekevät valtiolle tilapäisiä töitä   23 
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• Vanhainkodin parturi   388 
• Väestönsuojassa työskentelevä kengänkiillottaja   96 
 
2 § 
 
• Onko työpäiväksi luettava päivä, jona työntekijä ei ole ollut työssä täyttä päivittäistä työaikaa   

361 
• Onko Vuosiloma L:n 2 §:n 1 momentin tarkoittamaksi työpäiväksi luettava päivä, jolloin 

työntekijä on tehnyt työtä tämän päivän kuitenkaan olematta hänen säännöllinen työpäivänsä   
79 

• Vapaapäivänä vietetty itsenäisyyspäivä loman pituutta määrittäessä   365 
• Vuosiloma antamista a) saunan lämmittäjänä toimineelle työntekijälle, b) kahdelle työntekijälle, 

jotka vuorottelemalla suorittavat yhden työntekijän työn   172 
 
3 § 
 
• Eräiden poliisitoimenhaltijain oikeudesta loman keskeytyessä saada korotettua palkkaa 

sunnuntaina suorittamastaan virkamatkasta   190 
• Maalaiskunnan palveluksessa olevien nuohoojien vuosilomapalkan maksamisesta   95 
• Sähkösanomain kantajan vuosiloman pituus   337 
• Teollisuuslaitoksessa toimistotyössä työskentelevien vuosiloma   557 
• Tuntikirjurin vuosiloman pituus   421 
• Työsuhteen alkamisajankohdan vaikutus vuosiloman pituuteen   553 
• Voidaanko lomapäiväksi lukea vuorokausi, jona työntekijä on ollut työssä osan säännöllisestä 

työajastaan   422 
• Voidaanko vuosiloma, milloin työntekijällä on oikeus kuukauden lomaan, järjestää alkavaksi 

sunnuntaina   195 
• Vuosiloma L:n 3 §:n säännösten soveltamisesta tehtaan tarveainevaraston hoitajan ja 

varastomiehen vuosilomaa määrättäessä   44 
• Vuosiloman korvauksen laskemisperuste, kun työsuhde on 15 päivään tammikuuta 

keskeytymättä jatkunut viisi vuotta ja työntekijä eroaa 28 päivänä helmikuuta   474 
• Vuosiloman pituus kun työaika on järjestetty työaikalain 6 §:n mukaisesti   433 
• Vuosiloman pituus, kun työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa sekä toimisto- että 

muussa työssä   398 
 
4 § 
 
• Sähkösanomain kantajan vuosiloman aika   337 
• Teollisuuslaitoksessa toimistotyössä työskentelevien vuosiloma   557 
• Vuosiloman antamisesta työntekijälle sairauden aikana   99 
 
6 § 
 
• Konkurssin vaikutus työsuhteeseen   488 
• Lomauttaminen ja työajan supistaminen   544 
• Miten Vuosiloma L:n 6 §:n 1 momenttia on tulkittava, kun työntekijä on yrityksessä sattuneen 

työn puutteen tai lomain järjestelyn vuoksi joutunut olemaan poissa työstä   305 
• Miten Vuosiloma L:n 6 §:n 1 momenttia on tulkittava, kun työntekijä on yrityksessä sattuneen 

työn puutteen tai lomain järjestelyn vuoksi joutunut olemaan poissa työstä   306 
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• Miten Vuosiloma L:n 6 §:n 1 momenttia on tulkittava, kun työntekijä on yrityksessä sattuneen 
työn puutteen tai lomain järjestelyn vuoksi joutunut olemaan poissa työstä   307 

• Miten Vuosiloma L:n 6 §:n 1 momenttia on tulkittava, kun työntekijä on yrityksessä sattuneen 
työn puutteen tai lomain järjestelyn vuoksi joutunut olemaan poissa työstä   309 

• Onko kunnallisen luottamustoimen hoitaminen katsottava Vuosiloma L:n 6 §:n 11 momentissa 
mainituksi työntekijästä riippumattomaksi esteeksi   78 

• Opiskeluaika työsuhteen jatkumisaikaa määrättäessä   526 
• Pitkäaikaisen sairauden aikana annettu vuosiloma   431 
• Sairaus, joka jatkuu yli huhtikuun 30 päivän, vuosilomaa määrättäessä   535 
• Työhön palaaminen sairaudesta johtuneen esteen lakattua   436 
• Työlakko, johon työntekijä ei ole ottanut osaa   432 
• Työntekijän huhtikuun aikana ja yli kuukauden kestäneen sairausajan huomioon ottamisesta 

vuosilomaa laskettaessa   152 
• Vapaapäivänä vietetty itsenäisyyspäivä loman pituutta määrättäessä   365 
• Vuosiloma L:n & §:n 2 momentin soveltamisesta, kun eri yritykset ovat lopettaneet osan 

samanlaista työtä käsittävästä toiminnastaan ja uusi yritys ryhtyy jatkamaan tätä toimintaa 
samassa työpaikassa   343 

• Vuosiloma L:n 6 §:n 1 ja 3 momentin soveltaminen kunnan järjestämiin työttömyystöihin 
siirrettyihin ja työttömyystöistä vapaisiin töihin siirtyneisiin kunnan työntekijöihin   358 

• Vuosiloma L:n 6 §:n 1 momentin tulkintaa työntekijän ollessa estynyt työtään suorittamasta 
osittain sairauden osittain synnytyksen vuoksi   318 

• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta tapauksessa, jolloin liike on lopettanut 
toimintansa, mutta työntekijät jatkavat työtään aikaisemmassa työpaikassaan toisen saman alan 
liikkeen työntekijöinä   331 

• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta yhtiön osakekannan siirtyessä uusille 
omistajille   221 

• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta yrityksen joutuessa konkurssiin   289 
• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta yrityksen osan siirtyessä uudelle omistajalle   

270 
• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta, kun liike omilla työntekijöillään on 

suorituttanut yritykselle tälle kuuluvassa tapauksessa työtä   295 
• Vuosiloma L:n 6 §:n 2 momentin soveltamisesta, kun toinen yritys ryhtyy jatkamaan saman 

alan liiketoimintaa entisessä liikehuoneistossa   344 
• Vuosiloma L:n soveltamisesta tapauksessa, jolloin työntekijä on ollut estyneenä suorittamasta 

työtä sodan aikana neljä kuukautta kestäneen evakuoinnin takia   84 
• Vuosiloman laskemisesta sellaisessa tapauksessa, jolloin työntekijä sairauden takia on joutunut 

olemaan poissa työstä kuukautta lyhyemmän tai kuukautta pitemmän ajan   155 
• Vuosiloman laskemisesta sellaisessa tapauksessa, jolloin työntekijä sairauden takia on joutunut 

olemaan poissa työstä kuukautta lyhyemmän tai kuukautta pitemmän ajan   318 
• Vuosiloman laskemisesta sellaisessa tapauksessa, jolloin työntekijä sairauden takia on joutunut 

olemaan poissa työstä kuukautta lyhyemmän tai kuukautta pitemmän ajan   350 
• Yrityksen omistajan tai haltijan vaihtumisen vaikutus työsuhteeseen   551 
• Yrityksen omistajan tai haltijan vaihtumisen vaikutus työsuhteeseen   572 
• Yrityksen omistajien vaihtumisen vaikutus työsuhteeseen   514 
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7 § 
 
• Aikapalkkaisesta työstä urakkatyöhön siirtäminen   533 
• Ajoteholisä   399 
• Eräiden poissaolopäivien vähentäminen luvusta 75   386, 395, 483, 559, 560, 306, 315, 334, 

314, 355 
• Kansakoulun vahtimestarin ja siivoojan vuosilomapalkasta   92 
• Kauppamatkustajien palkan laskemisesta vuosiloman ajalta   176 
• Kolmen kuukauden ajanjakson määrääminen   363 
• Kuukausipalkalla TAL 7 §:ssä tarkoitettua keskeytymätöntä työtä tekevien vuosiloma-ajan 

palkkaa laskettaessa sunnuntaikorotuksen huomioon ottamisesta   89 
• Likaisuuslisän huomioon ottamisesta vuosilomapalkkaa laskettaessa   48 
• Loma-ajan palkan laskemisesta a) saunan lämmittäjänä toimineelle työntekijälle, b) kahdelle 

työntekijälle, jotka vuorottelemalla suorittavat yhden työntekijän työ   172 
• Lomauttaminen ja työajan supistaminen   544 
• Maalaiskunnan palveluksessa olevien nuohoojien  vuosilomapalkan maksamisesta   95 
• Minkä perusteen mukaan työntekijän vuosiloman palkka on laskettava, kun hänen 

palkkauksessaan on ennen loman alkamista tapahtunut muutos   279 
• Miten palkka vuosiloman ajalta on kotiapulaiselle laskettava   146 
• Miten säännöllisen työajan jälkeen suoritettu varallaolo, josta on sovittu korvaukseksi puolet 

palkasta, on otettava huomioon vuosiloma-ajan palkkaa maksettaessa   144 
• Miten vuosiloma lasketaan, kun työntekijä on työssä vain joka toisena viikkona   258 
• Miten vuosilomapalkka lasketaan urakkatyöntekijälle, kun ennen lomaa on siirrytty lyhyempään 

työaikaan   268 
• Miten vuosilomapalkka on laskettava urakkatyötä yleensä tekevälle työntekijälle, joka lomaa 

edeltäneiden kolmen kuukauden aikana on osittain tehnyt työtä aikapalkalla   272 
• Moottorisahaa työssään käyttävän työntekijän vuosilomapalkka   485 
• Ns. urakkahyvitys   556 
• Nuohooja vuosilomapalkan laskemisesta   234 
• Onko kyseessä määrättyinä päivinä tehtävä työ, kun työntekijää on pidetty työssä järjestelyssä 

edellytettyinä vapaapäivinä   381 
• Onko työntekijälle varallaoloajasta, jota ei lueta työaikaan, suoritettava korvaus otettava 

huomioon vuosiloma-ajan palkkaa laskettaessa   131 
• Onko vuosiloman ajalta maksetun palkan lisäksi suoritettava lisäpalkkaa, kun pitkäaikaisen 

urakkatyön päätyttyä voidaan vasta lopullisesti laskea työntekijän päiväansio, joka nousee 
suuremmaksi kuin aikaisemmin on suoritettu sopimuksen mukaan   154 

• Palkkaetujen muutos vuosiloman aikana   486 
• Päiväraha   498 
• Sahalaitoksilla terien vaihtamisesta suoritetun erityisen palkkion huomioon ottamista 

vuosilomapalkkaa maksettaessa   133 
• Sopimuksen mukainen ylityö   534 
• Tehtaan myyntiedustajan vuosilomapalkan laskeminen   472 
• Tukkiprosentti ja kyllästetyn puutavaran käsittelyssä maksettu lisäpalkkio   364 
• Tuotantopalkkio   558 
• Urakkapalkalla olevan työntekijän loma-ajan palkan tarkistus   416 
• Urakkatyöntekijän vuosiloma-ajan palkan laskemisesta, kun työpaikalla ennen lomaa on 

siirrytty pitempään työaikaan   267 
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• Valtioneuvoston 31.5.1947 tekemän palkankorotuspäätöksen soveltamisesta urakkatyötä 
tekevien työntekijäin vuosilomakorvauksia laskettaessa   41 

• Varallaoloajalta suoritettu korvaus   538 
• Vuorotyölisän huomioon ottamisesta vuosilomapalkkaa laskettaessa   45 
• Vuosiloma L:n 7 §:n 3 momentin tulkintaa   303 
• Vuosiloma L:n 7 §:n soveltamisesta siinä tapauksessa, että työntekijä suorittaa suurimman osan 

työstään aikapalkalla, mutta tekee säännöllisesti osan työajastaan urakkapalkalla   82 
• Vuosiloma L:n 7§:n 3 momentin tulkinnasta   186 
• Vuosiloma-ajalta maksettavasta palkasta työntekijälle, joka ajoittain on tehnyt urakkatyötä 

tilapäisesti kolmen edellisen kuukauden aikana   117 
• Vuosiloma-ajan palkan laskemisesta työntekijän työskennellessä osittain aikapalkalla ja osittain 

urakkapalkalla   194 
• Vuosiloma-ajan palkanlaskemisesta, kun työajassa tai palkkauksessa on tapahtunut muutoksia   

315 
• Vuosiloma-ajan palkasta laskemisesta, kun työntekijä on ollut vapaana työstä tiettyinä ennakolta 

määrättyinä viikkoina tai päivinä   314 
• Vuosiloma-ajan palkkaa urakkatyössä laskettaessa kolmen kuukauden aikana arkipyhien ja 

vapaapäivien lukemisesta poissaolopäiviksi   42 
• Vuosiloman ajan palkan laskemisesta, kun työskennellään ainoastaan viitenä päivänä viikossa   

153 
• Vuosilomapalkan laskeminen, kun aikapalkan lisäksi maksetaan muulla perusteella laskettua 

korvausta   404 
• Vuosilomapalkan laskeminen, kun työntekijän palkkauksen perusteet ennen loman alkua ovat 

muuttuneet   473 
• Vuosilomapalkan laskemisesta kaksivuorotyössä, jossa viikon viimeisessä työvuorossa ei 

työskennellä   9 
• Vuosilomapalkan laskemisesta työssä, jota tehdään kolmessa vuorossa viikon kaikkina päivinä   

4 
• Vuosilomapalkan laskemisesta urakkatyöstä sellaisessa kaksivuorotyössä, jossa viikon 

viimeisessä vuorossa ei työskennellä   50 
• Vuosilomapalkan laskemisesta, kun lomakauden aikana on tehty lyhyen ajan kestävää 

urakkatyötä   271 
• Vuosilomapalkan laskemisesta, kun työntekijä ennen vuosiloman alkamista on siirretty 

aikapalkkaisesta työstä urakkatyöhön   246 
• Vuosilomapalkan laskemisesta, kun työntekijä, joka työskentelee vain määrättyinä päivinä, on 

ollut poissa työstä tällaisena päivinä   259 
• Vuosilomapalkan suorittamisajasta   81 
• Vuosilomapalkanlaskemisesta kolmivuorotyössä, jota tehdään myös sunnuntaina ja viikkolepo 

on arkipäivänä   2 
• Vuosilomapalkasta lyhytaikaisessa urakkatyössä   91 
• Vuosilomapalkasta urakkatyössä   90 
 
8 § 
 
• Asuntoetu   550 
• Loman korvauksen laskeminen, kun viisi vuotta palveluksessa ollut työntekijä eroaa ennen 

huhtikuun 30. päivää   474 
• Lyhennetyin työajoin työskentelevän loman korvaus, kun työsuhde päättyy perjantaina   480 
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• Moottorisahaa työssään käyttävän työntekijän vuosilomakorvaus   485 
• Palkkaustavan muutos loman korvausta laskettaessa   555 
• Tukkiprosentti   365 
• Varallaolosta suoritettu korvaus   538 
• Voidaanko työntekijälle aikaisemmin annettu vuosiloma tai loman korvaus ottaa huomioon 

seuraavina vuosina lomaa tai loman korvausta annettaessa   201 
• Voidaanko vuosiloman korvaus yhdistää irtisanomisajan palkkaan   424 
• Vuosiloma L:n 3 momentin tulkinnasta työsopimussuhteen purkautuessa työsopimuslain 31 §. 3 

ja 6 nojalla   134 
• Vuosilomakorvauksen laskemisesta, kun urakkatyötä suorittavan työntekijä on ollut ennen 

työsuhteen päättymistä kolmen lähinnä edellisen kuukauden aikana lomalla   224 
• Vuosiloman korvauksen maksamisesta   209 
• Yksityisoikeudellisessa työsuhteessa valtioon tai kuntaan olleen henkilön vuosilomakorvaus, 

kun hänet nimitetään saman työnantajan virkaan tai toimeen   163 
 
9 § 
 
• Itsenäisyyspäivältä maksetun palkan huomioon ottamisesta vuosilomakorvausta laskettaessa 

lastaus- ja purkaustyössä   247 
• Ylityökorvaus   451 
 
10 § 
 
• Palvelurahapalkalla työskentelevän vuosilomakorvauksen laskeminen, kun työntekijä on ollut 

työsopimuslain 20 §:n 2 momentin tarkoittaman sairauden tai muun sellaisen esteen takia 
lähinnä edellisten kolmen kuukauden kuluessa osan työpäiviä poissa   167 

 
18 § 
 
• Vuosiloman L:n soveltamisesta työntekijän lakimääräistä pitempien vuosilomien ollessa 

kysymyksessä sekä sen soveltamisesta viran haltijoihin   59 
 

Työturvallisuuslaki (104/1919) 
 
• Työturvallisuuslain soveltamisesta sellaisiin työpaikkoihin, joissa työskentelee henkilöitä 

virkasuhteen perusteella   122 
 
6 § 
 
• Onko saippua katsottava työturvallisuuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuksi pesuvälineeksi   

349 
 
15 § 
 
• Työturvallisuuslain 15 §:n soveltamisesta   202 
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Työturvallisuuslaki (299/1958) 
 
1 § 
 
• A:n VPK:n koulutuspäällikkö   1044 
• Ala-asteen oppilaan työ teknisen työn opetuksessa   1247 
• Asbestityö   1330 
• Eristäjän työ rakennustyömaalla   1216 
• Harjoittelu ammattikoulussa   808 
• Ikkuna-asentaja rakennustyömaalla   1318 
• Itsenäisenä yrittäjänä toimiva autoilija rakennustyömaalla, rakennustyömaan työntekijä   1227 
• Liikkeenharjoittaja   1054 
• Liikkeenharjoittajan suorittama kiukaiden hitsaustyö   1179 
• Maanviljelijä, yhteinen traktori   1023 
• Metallialan yrityksessä toimiva asentaja   1237 
• Metsätraktorilla työskennellyt koneyhtymän osakas   1146 
• Metsätyö   1302 
• Omakotitalon maalaustyö   1245 
• Puolivakinaisen palokunnan sammutustyö, harjoitukset ja poikaosastojen harjoitukset   1093 
• Ravintolan tarjoilijattaret ja viinikassa   802 
• Sirkkelisahuri   1094 
• Sopimuspalokuntalaiset   1015 
• Telineiden purkutyö messuilla   1334 
• Työelämään harjaantuminen. Työllisyysasetuksen 11 ja 12 lukujen tarkoittamat henkilöt   1235 
• Työelämään tutustuminen, A nuorten yhteiskuntatakuuseen liittyvistä toimenpiteistä   1195 
• Urakoitsija torninosturin kuljettajana rakennustyömaalla   1224 
• Urakoitsijan VR:n työmaalla suorittama työ   1092 
• Vapaa-aikana suoritettu työ   1163 
• Vapaapalokuntalainen   1139 
• Vastikkeellisuustunnusmerkki   1334 
• Vesijohto- ja painerakennustyömaalla suoritettu työ   1310 
 
2 § 
 
• Asevelvollisen ja värvätyn kersantin suorittama työ, sotilaallinen koulutus   1166 
 
3 § 
 
• Purkutyömaalla suoritettu työ   1072 
 
4 § 
 
• Metsätraktorilla työskennellyt koneyhtymän osakas   1146 
• Vapaa-aikana suoritettu työ   1073 
 
6 § 
 
• Kiinteistön omistaja, nuohoojan työ   1144 
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• Vapaa-aikana suoritettu työ   1073 
• Yhteinen rakennustyömaa   1330 
 
9 § 
 
• Vapaa-aikana suoritettu työ   1100 
 
29 § 
 
• Autoilija   1127 
• Puutavaran kuljettaja   1156 
• Urakoitsijan VR:n työmaalla suorittama työ   1092 
 
40 § 
 
• Teknillinen laite (Hytec-nostolava)   1318 
• Teknillinen laite (rakennuselementtejä kannattava jännebetonipalkki)   1303 
• Teknillinen laite   1144 
• Teknillinen laite   977 
 
43 § 
 
• Vastuu työturvallisuudesta yhteisellä rakennustyömaalla   1318 
 
43a § 
 
• Rakentamista koskevat lisävelvoitteet   1330 
 
47 § 
 
• Valtioneuvoston päätös asbestityöstä   1330 
 

Vuosilomalaki (272/1973) 
 
1 § 
 
• Alue-edustaja   1031 
• Autoilija   1084 
• Autoilija   1070 
• Edustaja   1120 
• Edustaja   994 
• Elokuvaohjaaja   1125 
• Englanninkielen opettaja yrityksessä   1292 
• Haastattelija-tilaustenhankkija   959 
• Hengityshalvauspotilasta hoitanut potilaan puoliso   1244 
• Hitsaaja pienessä yhtiössä   1187 
• Huonekalumyyjä   1012 
• Hydrologinen havainnointi   1340 
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• Ilmoitusasiamies   1137 
• Ilmoitushankkija   1109 
• Ilmoitushankkijat   1068 
• Ilmoituspäällikkö   987 
• Insinööri laskenta- ja suunnittelutehtävissä, asennustyön valvojana   1089 
• Insinööri yliopiston palveluksessa   1252 
• Insinööri, konsultti   1271 
• Joukkueurheilija   1327 
• Kenttämestari   1017 
• Kerhoravintolan hoitaja   984 
• Keskusasiamies   985 
• Keskuslaitoksen kuntainliiton kanssa hoitosopimuksen tehneet perhehoitajat   1067 
• Kirvesmies   1119 
• Kolumnisti   1029 
• Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies   1154 
• Konsultoiva radiologian erikoislääkäri terveyskeskuksessa   1182 
• Konsultti   1258 
• Korjausopettajat   1135 
• Kotonaan lapsia hoitanut henkilö   1021 
• Kotonaan lasta hoitanut henkilö   1014 
• Liikkeenharjoittaja   1134 
• Lähiomaisen suorittama vammaisen hoitotyö   1282 
• Maidonajo   971 
• Mainos-TV:lle ja Yleisradiolle sovitus- ja sävellystyötä tehneet muusikot   1057 
• Matkaopas   1243 
• Muusikko, lausunto lomakorvauksen laskemisesta   1110 
• Muusikko   1207 
• Muusikot ja yhteen avustaja   1256 
• Muusikot ohjelmatoimiston palveluksessa   1183, 1226 
• Muusikot ravintolassa   966 
• Muusikot   1157 
• Myyntiedustaja   1107 
• Myyntimies-autonkuljettaja   1174 
• Nuorten työllistämiskampanjan avulla työllistettävät   1294 
• Nuorten työllistämisprojektin avulla työllistettävien nuorten työ   1312 
• Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten avustaja   1331 
• Omaishoitaja ja vammaisen henkilökohtainen avustaja   1326 
• Osakunnan järjestysmiehet   1086 
• Palkkiotaksalla virka-ajan ulkopuolella pöytäkirjaa pitäneet toimistoapulaiset   1034 
• Piiripäällikkö   1087 
• Puhelinmyyjä   1251 
• Puhelinmyyntityö   1196 
• Puhelinpäivystäjä   1046 
• Rakennusmestari   1132 
• Ruoppauslaivueen henkilökunta   1038 
• Ruumiinavauksessa avustajana toiminut vahtimestari   996 
• Sairaalan puheterapeutti   968 



 34

• Sementtimiesten ulkomailla suorittama työ   1229 
• Sivutoiminen isännöitsijä   1104 
• Sivutoiminen vahinkotarkastaja   1186 
• Soitonopettaja seminaarissa   983 
• Talonmies-urakoitsija   1047 
• Tehdaspalokunta   1011 
• Terveyskeskuslääkäri   1148 
• Tieto- ja kaunokirjallisuuden kääntäjät   1246 
• Tilausten hankkija-myyjä   980 
• Toimittaja   1249 
• Tuntiopettaja metsäopistossa   976 
• Tuntiopettaja teknillisessä oppilaitoksessa   988 
• Työ sosiaalialan työkeskuksessa   1301 
• Työllisyyskurssin oppilas   1040 
• Työnjohtaja, toimitusjohtaja   1189 
• Työterveyshoitaja   1341 
• Työvoimatoimikunnan sivutoiminen sihteeri   1061 
• Vaatesuunnitteluopiskelijat   1168 
• Vaatteiden säilytystilan hoitaja keskussairaalassa   1213 
• Vanhainkodissa parturina toiminut henkilö   1231 
• Vanhuksen hoitaja   1265 
• Vanhuksen kotihoitaja   1222 
• Vanhusten hoitotyö   1279 
• Varastonhoitaja-myyjä   1101 
• Yleisradiolle ohjelmatyötä tehnyt henkilö. Lausunto vuosilomapalkan laskemisesta   1077 
• Yliopiston tuntiopettaja   1080 
 
2 § 
 
• Ei lausunnon pyyntöoikeutta   1338 
 
3 § 
 
• Ammattitaudin jälkeinen kuntoutus   1158 
• Hoitovapaan lukeminen työsuhteen jatkumisaikaan   1289 
• Itse aiheutetusta sairaudesta tai tapaturmasta johtunut poissaolo   1188 
• Itsenäisyyspäivältä maksettava vuosilomapalkka   1153 
• Laitoskuntoutus   1159 
• Lomauttamispäivät   1065 
• Lomauttamista vastaava työviikkojen lyhentäminen   1022 
• Lomautus äitiys-, isyys- tai vanhempainloman alkaessa   1213 
• Lomautusta vastaava työviikkojen lyhennys   1293 
• Osa-aikaisen työntekijän vuosiloman ansainta ja lomakorvaus   1209 
• Palkanmaksun keskeyttäminen, lomauttaminen   1117 
• Sairaudesta johtuva poissaolo työnseisauksen aikana   957 
• Sairaus ja lomautus työtaistelun aikana   981 
• Stipendiaattiaika   1136 
• Tapaturmassa loukkaantuneen lapsen hoito   1019 
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• Työpäiväkäsite   1056 
• Työnseisauksen aikaiset vuosilomapäivät   955 
• Työpaikan muiden työntekijöiden vuosiloma   1192 
• Työssäolo kausilomautuksen aikana   1212 
• Työsuhteen alkamisajankohdan vaikutus vuosiloma pituuteen   1099 
• Työsuhteen kestoaika, kun työntekijä työskentelee rakennusyhteenliittymän työmaalla   1197 
• Työsuhteen päättyminen TSL 40 §:n 2 momentin nojalla   1143 
• Vuorolomautus   1296 
• Vuosiloman ansainta kun työaikaa ei ole määritelty työsopimusta tehdessä   1286 
• Vuosiloman ansainta kun työsopimus purettu heti työsuhteen alussa   1281 
• Vuosilomapalkka lomautusajalta (tilapäisen työssäolon vaikutus)   1328 
 
4 § 
 
• Kausiluontoinen työ (venemoottoreita myyvä liike)   1045 
• Työnantajan oikeus siirtää vuosiloma lomakauden ulkopuolelle energialaitoksen 

vesihuoltotöihin liittyvässä työssä   1305 
• Voidaanko työehtosopimuksella syrjäyttää 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu suostumus 24 lomapäivää 

ylittävältä loman osalta   1202 
• Vuosiloman antaminen lakon aikana, loman korvaus   1105 
 
5 § 
 
• Voidaanko työehtosopimuksella syrjäyttää 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu suostumus 24 lomapäivää 

ylittävältä loman osalta   1202 
• Vuosilomalain soveltaminen ns. laittoman järjestölakon aikana annettavaan lomaan   1180 
• Vuosiloman antaminen lakon aikana, loman korvaus   1105 
• Vuosiloman antaminen synnytysloman aikana   1039 
• Vuosiloman jakaminen talotehtaalla, kausiluonteinen työ   1269 
• Vuosiloman keskeyttäminen lakon tai työsulun ajaksi   955 
• Vuosiloman siirto, kun työntekijä ollut reuman vuoksi hoidettavana   1162 
• Vuosiloman siirtäminen   1337 
 
6 § 
 
• Liikkeen luovutus, linja-autoyhtiöt   1122 
• Liikkeen osan luovutus. Piiriedustussopimuksen siirtyminen   1238 
• Työntekijän oikeus vuosilomaan kun työntekijä on siirtynyt konkurssipesän palveluksesta uuden 

yrittäjän palvelukseen ja vuosilomasaatavat on maksettu palkkaturvana   1285 
• Vuokratiloissa harjoitettu ravintolatoiminta, ravintoloitsijan vaihtuminen   1145 
• Yrityksen toiminnan lopettaminen, uusi yritys samoissa tiloissa   1027 
 
7 § 
 
• ”Osaksi työnantajan ruoassa”   1165 
• Lyhennettyyn työviikkoon lomautettujen vuosilomapalkka   1291 
• Myyntipäällikön vuosilomapalkka   1037 
• Nurmikonhoitokorvaus   1171 
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• Onko työntekijällä oikeus vuosilomapalkkaan tai lomakorvaukseen työnantajalle eri sopimuksen 
perusteella suorittamansa lauantaityön osalta   1206 

• Päivystys- ja varuillaolokorvauksen huomioon ottaminen vuosilomapalkkaa laskettaessa   1058 
• Tulospalkkio vuosilomaa laskettaessa   1284 
• Tuntiopettajien vuosilomapalkka   1025 
• Työpäiväkäsite   1056 
• Vuosilomakorvauksen laskeminen kun provisiopalkkainen myyntiedustaja ollut suurimman 

osan lomanmääräytymisvuodesta äitiyslomalla   1299 
• Vuosilomapalkan laskeminen kiinteän palkan ja provisiopalkan osalta   1260 
• Vuosilomapalkan laskeminen kun tarjoilija työskentelee osan vuodesta palvelurahapalkalla ja 

osan kuukausipalkalla   1210 
• Vuosilomapalkan määräytyminen, kun a) 7§:n 1 momentin tarkoittama työntekijä on 

lomautettu, äitiyslomalla ym. b) palkka ennen vuosilomaa tilapäisjärjestelyjen vuoksi kohonnut   
1076 

• Vuosilomapalkka asfalttialalla massantekoaikana   1278 
 
8 § 
 
• Tuntiopettajan vuosilomapalkka   1025 
 
9 § 
 
• Onko vuosilomapalkkaa laskettaessa huomioitava vain työssäoloajalta maksettu palkka   1173 
• Osa-aikaisen työntekijän vuosiloman ansainta ja lomakorvaus   1209 
 
10 § 
 
• Vuosilomakorvauksen laskeminen kun provisiopalkkainen myyntiedustaja ollut suurimman 

osan lomanmääräytymisvuodesta äitiyslomalla   1299 
• Osa-aikaisen työntekijän vuosiloman ansainta ja lomakorvaus   1209 
 
13 § 
 
• Puhelinmyyntityö   1196 
 
15 § 
 
• Vuosilomasaatavan vanheneminen   1242 
 
16 § 
 
• Keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevien työntekijöiden vuosityöaikaa koskevien 

työehtosopimusmääräysten suhde vuosilomalain pakottaviin säännöksiin   1320 
• Lomakorvaus lakimääräistä pitemmästä lomasta   952 
• Oikeus sopia lomakaudesta työehtosopimuksin   1309 
• Voidaanko työehtosopimuksella syrjäyttää 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu suostumus 24 lomapäivää 

ylittävältä loman osalta   1202 
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22 § 
 
• Vuosiloman antaminen lakon aikana, loman korvaus   1105 
 

Yhteistoiminnasta yrityksessä annettu laki (725/1978) 
 
2 § 
 
• Diakonissalaitoksen säätiö   1138 
• Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö   1319 
• Osuusliikkeiden fuusio   1114 
• Porin ammattikurssisäätiö   1306 
• Suomen 4H-liitto   1323 
• Suomen kansallisoopperan säätiö   1155 
• Yksityishenkilö lausunnon pyytäjänä   1325 
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