Lag
om ändring av lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om unga arbetstagare (998/1993) 4 § 1 mom., 5 § och 11 § 3 mom., av dem 4 §
1 mom. sådant det lyder i lag 754/1998 och 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 754/1998,
som följer:
4§
Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden för en person som har fyllt 15 år får vara högst lika lång som den
ordinarie arbetstiden för arbetstagare som har fyllt 18 år och som utför arbete av samma slag.
Den tid som en studerande inom sådan läroavtalsutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) använder för teoretisk utbildning och den studerandes arbetstid får inte sammanräknat överstiga åtta timmar om dygnet eller 40 timmar i veckan.
——————————————————————————————
5§
Övertidsarbete och nödarbete
En person som har fyllt 15 år får med hans eller hennes eget samtycke hållas i övertidsarbete,
som utförs utöver den ordinarie arbetstiden per dygn eller utöver annan ordinarie arbetstid, högst
80 timmar under ett och samma kalenderår.
Personer som inte har fyllt 15 år får inte hållas i övertidsarbete eller nödarbete. Den som har
fyllt 15 år får hållas i nödarbete under de förutsättningar som anges i 19 § i arbetstidslagen ( /
) endast om det inte är möjligt att anlita 18 år fyllda personer för nödarbetet. Om en ung arbetstagares vilotid enligt 8 § i denna lag har förkortats i samband med nödarbete, ska den unga
personen få kompenserande vilotid så snabbt som möjligt, dock inom tre veckor från det att
nödarbetet utfördes.
11 §
Hälsoundersökning
——————————————————————————————
När det gäller arbete som medför särskild fara för ohälsa ska vid anordnandet av hälsoundersökningar dessutom iakttas vad som föreskrivs i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller
föreskrivs eller bestäms med stöd av den.
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
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