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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työehtosopimuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Työehtosopimuslain mukaan työehtosopimuk
seen kohdistuvasta työtaistelutoimenpiteestä sekä 
työehtosopimuksen määräyksen rikkomisesta sa
moin kuin lain mukaisen valvontavelvollisuuden 
laiminlyönnistä voidaan määrätä maksettavaksi 
erityinen hyvityssakko. Esityksessä ehdotetaan, 
että hyvityssakkojen laissa vahvistettuja enim
mäismääriä rahan arvon muuttumisen vuoksi 
korotettaisiin. Samalla ehdotetaan täydennettä
väksi hyvityssakkojen määrän arvioinnissa huo
mioon otettavia perusteita. Jotta hyvityssakkojen 

jälkeenjääneisyys vastaisuudessa voitaisiin välttää, 
on lakiin lisäksi ehdotettu otettavaksi erityinen 
säännös hyvityssakkojen määräaikaisesta tarkistus
menettelystä. 

Vuoden 1984 tulopoliittiseen kokonaisratkai
suun liittyen esitykseen on sisällytetty ehdotus 
työehtosopimuslain mukaisen valvontavelvolli
suuden täsmentämisestä. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1.1.1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Työehtosopimuslain (436/46) saatamisen jäl
keen rahan arvo on olennaisesti muuttunut. 
Myös työntekijöiden palkkakehitys on tänä aika
na ollut nopeaa. Lain 7 ja 9 §:ssä tarkoitettujen 
hyvityssakkojen enimmäismääriä ei kuitenkaan 
ole korotettu sen jälkeen, kun työehtosopimusla
ki vuonna 1946 tuli voimaan, minkä vuoksi 
hyvityssakkosäännökset ovat menettäneet merki
tystään. Työehtosopimusjärjestelmän toimivuu
den parantamiseksi ehdotetaan hyvityssakkojen 
määriä nyt tarkistettavaksi. Lain 7 §:n 1 moment
tia ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi siten, 
että työehtosopimuksen määräyksiä tahallisesti 
rikkova työnantaja voidaan tuomita maksamaan 
hyvityssakkoa enintään yhdeksänkymmentätuhat
ta markkaa. Voimassa olevan lain mukaan tämän 
hyvityssakon enimmäismäärä on tuhat markkaa. 
Tältä osin ehdotetaan siis työnantajan vastuuta 
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työehtosopimuksen oikeasta soveltamisesta huo
mattavasti tiukennettavaksi. Vastaavasti työnteki
jä, joka tahallisesti rikkoo työehtosopimuksen 
määräyksiä, voidaan tuomita maksamaan hyvitys
sakkoa korkeintaan yhdeksänsataa markkaa. Voi
massa olevan lain mukaan tämän hyvityssakon 
enimmäismäärä on sata markkaa. 

Voimassa olevan lain 8 §:n mukaan työehtoso
pimukseen osallinen tai siihen muutoin sidottu 
yhdistys ja työnantaja sekä yhdistys, jonka jäsenet 
tai alayhdistykset ovat yhdistyksen suostumuksel
la tehneet työehtosopimuksen, ovat velvollisia 
välttämään työehtosopimukseen kohdistuvia työ
taistelutoimenpiteitä. Sopimukseen sidottujen 
yhdistysten on lisäksi huolehdittava siitä, että 
niiden alaiset yhdistykset, työnantajat ja työnte
kijät, joita sopimus koskee, välttävät työtaistelu
toimenpiteitä eivätkä muutoinkaan riko työehto
sopimuksen määräyksiä. Työehtosopimuslain 9 
§:n mukaan näiden velvoitteiden rikkomisesta 
voidaan tuomita maksettavaksi enintään kymme-
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neotuhannen markan suuruinen hyvityssakko. 
Myös tämän hyvityssakon enimmäismäärää ehdo
tetaan korotettavaksi yhdeksäänkymmeneentu
hanteen markkaan. 

Hyvityssakkojen enimmäismäärän korotukseen 
liittyen on pyrittävä huolehtimaan siitä, etteivät 
muutokset johda kohtuuttomiin lopputuloksiin. 
Tämän vuoksi ehdotetaan täydennettäväksi työ
ehtosopimuslain 10 §:n ensimmäiseen virkkee
seen sisältyvää luetteloa niistä perusteista, jotka 
hyvityssakon määrää vahvistettaessa erityisesti on 
otettava huomioon. Ehdotuksen mukaan olisi 
tässä yhteydessä kiinnitettävä huomiota laissa 
nykyisin mainittujen seikkojen lisäksi myös toisen 
osapuolen mahdolliseen myötävaikutukseen ja 
asianomaisen yhdistyksen tai yrityksen kokoon. 

Hyvityssakkojen enimmäismäärien vahvistami
nen markkamääräisinä johtaa siihen, että lain 
vaikutukset suuressa määrin riippuvat rahan ar
von kehityksestä. Kun hyvityssakkojen enimmäis
määrien tosiasiallista muuttumista rahan arvon 
muutoksien johdosta ei voida pitää työehtosopi
musjärjestelmälle asetettujen tavoitteiden mukai
sena, ehdotetaan lakiin otettavaksi säännös hyvi
tyssakkojen enimmäismäärien tarkistusmenette
lystä. Lakiehdotuksen 13 a §:n mukaan valtio
neuvoston tulisi kolmivuotiskausittain tarkistaa 
lain 7 ja 9 §:ssä mainitut hyvityssakkojen enim
mäismäärät rahan arvon muutosta vastaavasti. 
Ennen tarkistuspäätöksen tekemistä olisi asiassa 
kuultava keskeisiä työmarkkinajärjestöjä. 

Niin kuin edellä on esitetty ehdotetaan myös 
työehtosopimuslain 8 §:ssä tarkoitettua valvonta
velvollisuutta tässä yhteydessä täsmennettäväksi. 
Muutos ehdotetaan toteutettavaksi lisäämällä lain 
8 §:ään uusi 2 momentti. 

Ehdotetun 8 §:n 2 momentin mukaan työeh
tosopimukseen osallisen yhdistyksen katsottaisiin 
laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa, mikäli 
selvää ja riidatoma työehtosopimuksen määräystä 
ei ole sovellettu työehtosopimukseen osallisten 

yhdistysten yksimielisen kannan mukaisesti eikä 
väärää soveltamista olosuhteet huomioon ottaen 
nopeasti korjata kun se on tullut valvontavelvolli
sen yhdistyksen tietoon. Yhdistyksen toiminta
velvollisuuden alkamisen kannalta merkitykselli
nen on siis ajankohta, jolloin yhdistys on saanut 
tiedon aikaisemmin yhteiseksi todetun kannan 
vastaisesta soveltamisesta. Yhdistyksen toimenpi
teiltä edellytetään tällöin suurempaa tehokkuutta 
kuin nykyisin, koska valvontavelvollisuus katso
taan täytetyksi vasta, kun väärä soveltaminen on 
olosuhteet huomioon ottaen nopeasti korjattu. 
Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi yhdistyksen 
resurssit, yrityksen koko ja tosiasialliset mahdolli
suudet korjata väärä soveltaminen samoin kuin 
sopimusmääräyksen väärän soveltamisen laajuus 
ja kesto. 

2. Asian valmistelu 

Hallitus on 4. 3.1984 tehnyt periaatepäätöksen 
työehtosopimuslain tarkistamisesityksen antami
sesta lain 7, 9, 10 ja 13 a §:n osalta nyt esitetyin 
tavoin. Lain 8 §:n muutosehdotus liittyy kuluvan 
vuoden maaliskuussa tehtyyn tulopoliittiseen ko
konaisratkaisuun. 

3. Voimaan tulo 

Hallituksen tarkoituksena on, että muutokset 
saatetaan voimaan 1.1.1985. Ennen lain voi
maantuloa tapahtuneeseen työtaistelutoimenpi
teeseen tai muuhun työehtosopimuksen rikko
mukseen olisi kuitenkin sovellettava aikaisemmin 
voimassa ollutta lakia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 7 §:n 1 momentti, 9 

§:n 1 momentti ja 10 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

7 § 
Työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja 

työntekijä, joka tietensä rikkoo työehtosopimuk
sen määräyksiä, voidaan tuomita siitä maksa
maan, työnantaja korkeintaan yhdeksänkymme
nentuhannen markan ja työntekijä korkeintaan 
yhdeksänsadan markan hyvityssakko. 

8 § 

Työehtosopimukseen osallisen yhdistyksen kat
sotaan laiminlyöneen 1 momentissa tarkoitetun 
valvontavelvollisuutensa, mikäli selvää ja riida
toma työehtosopimuksen määräystä ei ole sovel
lettu työehtosopimukseen osallisten yhdistysten 
yksimielisen kannan mukaisesti eikä väärää sovel
tamista olosuhteet huomioon ottaen nopeasti 
korjata, kun se on tullut yhdistyksen tietoon. 

9 § 
Työehtosopimukseen osallisen tai muutoin si

dotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä 
sopimuksesta johtuvia, 8 §:ssä mainittuja velvol
lisuuksiaan, on, jollei työehtosopimuksessa ole 
toisin määrätty, vahingonkorvauksen asemesta 
maksettava hyvityssakko. Tämä hyvityssakko ei 
saa o~la yhdeksääkymmentätuhatta markkaa suu
rempt. 

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1984 

10 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo

mioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tai yrityksen koko. Tuomittu 
hyvityssakko menee, jollei työehtosopimuksessa 
ole toisin määrätty, vahinkoa kärsineelle, milloin 
omaisuusvahinkoa on syntynyt, mutta muuten 
sille asianosaiselle, jonka vaatimuksesta tuomio 
on annettu. Jos hyvitysmäärään oikeutettuja 
asianosaisia on useampia, tuomiossa on määrättä
vä, huomioon ottamalla kunkin niistä tai niiden 
jäsenten ja edustettavien kärsimän vahingon suu
ruus, miten tuomittu määrä on mainittujen asi
anosaisten kesken jaettava. 

13 a § 
Valtioneuvoston tulee keskeisiä työmarkkina

järjestöjä kuultuaan tarkistaa edellä 7 ja 9 §:ssä 
mainitut markkamäärät kolmivuotiskausittain ra
han arvon muutosta vastaavasti. 

Tämä laki tulee votmaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen työehtosopimuksen määräyksen rikkomiseen 
ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan aikai
sempaa lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
työehtosopimuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 7 §:n 1 momentti, 9 

§:n 1 momentti ja 10 § sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 13 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja 

työntekijä, joka tietensä rikkoo työehtosopimuk
sen määräyksiä, voidaan tuomita siitä maksa
maan, työnantaja korkeintaan (sadantuhannen) 
markan ja työntekijä korkeintaan (kymmenen
tuhannen) markan hyvityssakko. 

8 § 

9 § 
Työehtosopimukseen osallisen tai muutoin si

dotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä 
sopimuksesta johtuvia, 8 §:ssä mainittuja velvol
lisuuksiaan, on, jollei työehtosopimuksessa ole 
toisin määrätty, vahingonkorvauksen asemesta 
maksettava hyvityssakko. Tämä hyvityssakko äl
köön olko (yhtä miljoonaa) markkaa suurempi. 

10§ 
Hyvityssakkoon tuomittaessa otettakoon huo

mioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, varsinkin 
vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. Tuomit
tu hyvityssakko menee, jollei työehtosopimukses
sa ole toisin määrätty, vahinkoa kärsineelle, mil-

Ehdotus 

7 § 
Työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja 

työntekijä, joka tietensä rikkoo työehtosopimuk
sen määräyksiä, voidaan tuomita siitä maksa
maan, työnantaja korkeintaan yhdeksänkymme
nentuhannen markan ja työntekijä korkeintaan 
yhdekså·nsadan markan hyvityssakko. 

8 § 

Työehtosopimukseen osallisen yhdistyksen kat
sotaan laiminlyöneen 1 momentissa tarkoitetun 
valvontavelvollisuutensa, mzkäli selvää ja nida
tonta työehtosopimuksen määräystä ei ole sovellet
tu työehtosopimukseen osallisten yhdistysten yksi
mielisen kannan mukaisesti eikå. väärää sovelta
mista olosuhteet huomioon ottaen nopeasti kor
jata, kun se on tullut yhdistyksen tietoon. 

9 § 
Työehtosopimukseen osallisen tai muutoin si

dotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä 
sopimuksesta johtuvia, 8 §:ssä mainittuja velvol
lisuuksiaan, on, jollei työehtosopimuksessa ole 
toisin määrätty, vahingonkorvauksen asemesta 
maksettava hyvityssakko. Tämä hyvityssakko ei 
saa olla yhdeksäå"kymmentätuhatta markkaa suu
rempi. 

10§ 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo

mioon kaikki esiin tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tai yn.tyksen koko. Tuomittu 
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Voimassa oleva laki 

loin omaisuusvahinkoa on syntynyt, mutta muu
ten sille asianosaiselle, jonka vaatimuksesta tuo
mio on annettu. Jos hyvitysmäärään oikeutettuja 
asianosaisia on useampia, määrättäköön tuomios
sa, huomioon ottamalla kunkin niistä tai niiden 
jäsenten ja edustettavien kärsimän vahingon suu
ruus, miten tuomittu määrä on mainittujen 
asianosaisten kesken jaettava. 

4384003o49 

Ehdotus 

hyvityssakko menee, jollei työehtosopimuksessa 
ole toisin määrätty, vahinkoa kärsineelle, milloin 
omaisuusvahinkoa on syntynyt, mutta muuten 
sille asianosaiselle, jonka vaatimuksesta tuomio 
on annettu. Jos hyvitysmäärään oikeutettuja 
asianosaisia on useampia, tuomiossa on mäiirättä
vä, huomioon ottamalla kunkin niistä tai niiden 
jäsenten ja edustettavien kärsimän vahingon suu
ruus, miten tuomittu määrä on mainittujen asi
anosaisten kesken jaettava. 

13 a § 
Valtioneuvoston tulee keskeisiä työmarkkina

järjestöjä kuultuaan tarkistaa edellä 7 ja 9 §:ssä 
mainitut markkamäärät kolmivuotiskausittain ra
han arvon muutosta vastaavasti. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen työehtosopimuksen määräyksen rikkomiseen 
ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan aikai
sempaa lakia. 
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