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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion ja kunnallisen 
virkaehtosopimuslain sekä yksityisten valtionapulaitosten toimiehto
sopimuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtion ja kunnallisen virkaehtosopimuslain 
sekä yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslain mukaan virka- ja toimiehtosopimuk
siin kohdistuvista työtaistelutoimenpiteistä sekä 
sopimuksen määräysten rikkomisesta samoin 
kuin lakien mukaisen valvontavelvollisuuden lai
minlyönnistä voidaan määrätä maksettavaksi eri
tyinen hyvityssakko. Esityksessä ehdotetaan lakei
hin otettavaksi erityiset, työehtosopimuslakia vas
taavat säännökset hyvityssakkojen määräaikaisesta 
tarkistusmenettelystä, jotta määrät vastaisuudessa 
pysyisivät rahan arvon muutosten tasalla. 

Esityksessä ehdotetaan edelleen, että hyvitys
sakko virka- tai toimiehtosopimuksen rikkomises
ta voidaan tuomita nykyisen tahallisuuteen pe
rustuvan rikkomuksen lisäksi myös silloin, kun 

työnantajan tai työntekijän olisi perustellusti pi
tänyt tietää rikkovansa sopimuksen määräyksiä. 
Lisäksi ehdotetaan, että hyvityssakko voidaan 
myös erityisestä syystä jättää tuomitsematta. Sa
malla ehdotetaan täydennettäväksi hyvityssakko
jen määrän arvioinnissa huomioon otettavia pe
rusteita työehtosopimuslakia vastaavasti. 

Hallituksen esitys toisaalta perustuu 7 päivänä 
syyskuuta 1984 annettuun lakiin työehtosopi
muslain muuttamisesta (660/84) ja toisaalta liit
tyy hallituksen esitykseen Eduskunnalle laeiksi 
työsopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta (1985 vp. - HE 248). 

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset 
lain muutoksiksi on tarkoitus saattaa voimaan 1 
päivästä toukokuuta 1986 lukien. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkaehtosopimuslain ja kunnallisen 
virkaehtosopimuslain (664 ja 669/70) mukaan 
hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat työnanta
jan tahi virkamies- tai viranhaltijayhdistyksen 
osalta 50 000 markkaa ja yksittäisen virkamiehen 
tai viranhaltijan osalta 200 markkaa. Yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain ( 2 381 
79) mukaan vastaavat määrät ovat 10 000 ja 100 
markkaa. 

Hyvityssakkojen enimmäismäärien vahvistami
nen markkamääräisinä johtaa siihen, että lain 
vaikutukset suuressa määrin riippuvat rahan ar-
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von kehityksestä. Hyvityssakkojen enimmäismää
rien tosiasiallista muuttumista rahan arvon muu
toksen johdosta ei voida pitää virka- ja toimieh
tosopimusjärjestelmille asetettujen tavoitteiden 
mukaisena. Tämän vuoksi ehdotetaan lakeihin 
otettavaksi työehtosopimuslain muuttamisesta 
annettua lakia (660/84) vastaavat säännökset hy
vityssakkojen enimmäismäärien tarkistusmenette
lystä. Valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 
momenttiin, kunnallisen virkaehtosopimuslain 
20 §:n 4 momenttiin sekä yksityisten valtionapu
laitosten toimiehtosopimuslain 15 § :n 4 mo
menttiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset, 
joiden mukaan valtioneuvoston tulee kolmivuo
tiskausittain tarkistaa hyvityssakkojen enimmäis-
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määrät rahan arvon muutosta vastaavasti. Ensim
mäinen tarkistus tehtäisiin työehtosopimuslakia 
vastaavasti 1 päivästä tammikuuta 1988 lukien. 
Ennen tarkistuspäätöksen tekemistä olisi asiassa 
kuultava toisaalta valtion neuvotteluviranomaista 
eli valtiovarainministeriötä, kunnallista sopimus
valtuuskuntaa tai yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskuntaa ja toisaalta keskeisiä virka
mies-, viranhaltija- ja toimihenkilöyhdistyksiä. 

Voimassa olevien valtion virkaehtosopimuslain 
19 §:n 1 momentin, kunnallisen virkaehtosopi
muslain 20 §:n 1 momentin ja yksityisten valti
onapulaitosten toimiehtosopimuslain 15 §:n 1 
momentin mukaan voidaan sopimukseen sidot
tu, joka tietensä rikkoo sopimuksen määräyksiä, 
tuomita siitä maksamaan hyvityssakko. Työmark
kinoiden sopimusjärjestelmissä tapahtuneen ke
hityksen myötä ja erityisesti huomioon ottaen 
virkaehtosopimus- ja toimiehtosopimusjärjestel
mien keskitys ovat niin työnantajien kuin virka
miesten, viranhaltijoiden ja toimihenkilöidenkin 
mahdollisuudet sopimusten oikean sisällön selvit
tämiseksi parantuneet. Tähän nähden on perus
teltua lisätä vastuuta virka- ja toimiehtosopimus
ten edellyttämästä käyttäytymisestä. Eräs keino 
on asettaa syyllisyyden vastuuraja tietensä rikko
mista vähäisemmäksi. Samalla on edellytettävis
sä, että tulkintaerimielisyyksien tarkempi selvitte
ly työpaikalla johtaisi välillisesti myös sopimusten 
tulkinnasta johtuvien työrauharikkomusten vähe
nemiseen. Tähän nähden on perusteltua, että 
vastuuta sopimusten oikeasta tulkinnasta lisätään 
siten, että hyvityssakko voidaan tuomita makset
tavaksi myös silloin, kun sopimuksen rikkojan 
olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa sopi
musta. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle la
eiksi työsopimuslain ja eräiden siihen liittyvien 
lakien muuttamisesta on ehdotettu työehtosopi
muslain 7 §:n 1 momentin säännöstä muutetta
vaksi vastaavasti. 

Valtion virkaehtosopimuslain 20 §:n 1 mo
mentin, kunnallisen virkaehtosopimuslain 21 §:n 
1 momentin ja yksityisten valtionapulaitosten 
toimiehtosopimuslain 16 §:n 1 momentin mu
kaan hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava 
huomioon kaikki esille tulleet asianhaarat, eten
kin vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. 
Työehtosopimuslain 10 §:n mukaan, sellaisena 
kuin se on muutettuna lailla työehtosopimuslain 
muuttamisesta (660/84), on lisäksi mainittu asi
aan vaikuttavina seikkoina toisen osapuolen rik
komukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdis
tyksen tai yrityksen koko. Vastaavat muutokset 
tehtäisiin nyt virkaehtosopimus- ja toimiehtoso-

pimuslakeihin. Y ritykscn koon asemesta viitattai
siin kunnallisessa virkaehtosopimuslaissa kunnan 
tai kuntainliiton kokoon ja toimiehtosopimuslais
sa yksityisen valtionapulaitoksen kokoon. Valtion 
osalta ei ole tarkoituksenmukaista erikseen viitata 
esimerkiksi hallintoyksikön kokoon. Nyt hyvitys
sakkoon tuomittaessa huomioon otettavaksi eh
dotetut asianhaarat muodostavat edelleenkin 
vain esimerkkiluettelon. Jo nykyisinkin työtuomi
oistuimen on ollut otettava huomioon nyt laissa 
nimenomaan mainittaviksi ehdotetut seikat. 

Valtion virkaehtosopimuslain 20 §:n 1 mo
mentin, kunnallisen virkaehtosopimuslain 21 §: n 
1 momentin ja yksityisten valtionapulaitosten 
toimiehtosopimuslain 16 §:n 1 momentin mu
kaan, jos sopimuksen tai lain vastainen menettely 
on ollut vähäistä tai se on tapahtunut lieventä
vien asianhaarojen vallitessa, voidaan hyvityssak
ko jättää tuomitsematta. Tällä säännöksellä on 
tarkoitettu lähinnä yksityisen virkamiehen, viran
haltijan tai toimihenkilön vapauttamista hyvitys
sakkoseuraamuksesta. Ottaen huomioon, että 
muissakin tilanteissa saattaa olla tarkoituksenmu
kaista jättää hyvityssakko tuomitsematta, ja ky
seessä olevan säännöksen yhdenmukaistamiseksi 
työehtosopimuslakiin ehdotetun muutoksen 
kanssa ehdotetaan, että hyvityssakko voidaan eri
tyisestä syystä jättää tuomitsematta. Säännös tuli
si sovellettavaksi lähinnä vähäisemmissä lain tai 
sopimuksen rikkomisissa, joissa toisen osapuolen 
etu ei yleensä kohtuudella voi vaatia hyvityssak
koseuraamuksen määräämistä. Ehdotuksen tar
koituksena ei ole tukea oman käden oikeuteen 
ryhtymistä eikä siis esimerkiksi laittomia vastatyö
taistelutoimenpiteitä. Tämän vuoksi muutoksen 
tulkinnassa on edellytettävä varovaisuutta. 

2. Asian valmistelu 

Työehtosopimusjärjestelmän ja työmarkkinoi
den pelisääntöjen kehittäminen on kiteytynyt 
toisaalta edellä mainittuun, 1 päivästä tammi
kuuta 1985 voimaan tulleeseen työehtosopimus
lain muutokseen, joka koski muun muassa hyvi
tyssakkojen perusteita, sekä asiasta kaikkien työ
markkinoiden keskusjärjestöjen toimesta 25 päi
vänä marraskuuta 1985 allekirjoitettuun neuvot
telutulokseen, jonka nojalla on annettu hallituk
sen esitys Eduskunnalle laeiksi työsopimuslain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
Lainsäädäntötoimenpiteiden lisäksi kokonaisuu
teen liittyy eräitä työmarkkinaosapuolten kesken 
sovittavia asioita. 
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Työsopimuslain muutos ja työehtosopimuslain 
jo toteutuneet tai vasta Eduskunnan käsiteltävänä 
olevat muutokset eivät välittömästi koske virka
ja toimiehtosopimusjärjestelmiä. Viimeksi mai
nittu hallituksen esitys, siltä osin kuin siinä on 
ehdotettu työriitojen sovittelusta annetun lain 
muuttamista, omaa vaikutuksia myös virkamies
ten, viranhaltijoiden ja yksityisten valtionapulai
tosten toimihenkilöiden osalta. 

Tämä hallituksen esitys sisältää ne lainsäädän
nön muutokset, jotka työehtosopimusjärjestel
mään liittyvien muutosten ja muutosehdotusten 
takia ovat tässä vaiheessa tarpeellisia ja toteutta
miskelpoisia virka- ja toimiehtosopimusjärjestel
mien toimivuuden ja niiden alueella noudatetta
vien pelisääntöjen tarkentamiseksi. Asiasta on 
käyty neuvotteluja toisaalta valtiovarainministe
riön ja kunnallisen sopimusvaltuuskunnan toi
miston sekä toisaalta asianomaisten keskusjärjes
töjen välillä. Näissä neuvotteluissa on samanai
kaisesti ja yleiseen työmarkkinoiden pelisääntöjä 
koskevaan neuvottelutulokseen liittyen käsitelty 
lähinnä sopimusteitse ratkaistavia muita kysy
myksiä, kuten kysymystä irtisanomisajoista. Näil
tä osin lopulliset ratkaisut on esitetty tehtäväksi 
kevään 1986 virka- ja toimiehtosopimusneuvotte
lujen yhteydessä, sikäli kuin kysymys on sopi
muksenvaraisista asioista. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia välittömiä organi
satorisia tai taloudellisia vaikutuksia. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys 
valtion ja kunnallisen virkaehtosopimusjärjestel
män muuttamisen edellyttämistä lainsäädännön 
muutoksista (1984 vp. - HE n:o 239). Tuossa 
esityksessä ehdotetut, muun muassa valtion vir
kaehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopi
muslain muutokset ovat nyt ehdotetuista muu
toksista riippumattomia ja ne on tarkoitettu 
tulemaan voimaan nyt ehdotettuja muutoksia 
myöhemmin. 

5. Voimaantulo 

Hallituksen tarkoituksena on, että muutokset 
saatetaan voimaan samanaikaisesti työehtosopi
muslain muutosten kanssa 1 päivänä toukokuuta 
1986. 

Valtioneuvoston suoritettavaksi ehdotettu hy
vityssakkojen määrän tarkistaminen tapahtuisi 
ensimmäisen kerran 1 päivästä tammikuuta 1988 
lukien, kuten työehtosopimuslainkin osalta, ja 
siitä eteenpäin kolmen vuoden välein. 

Rahan arvon muutos ensimmäistä tarkistusta 
varten laskettaisiin samalta kolmen vuoden kau
delta kuin työehtosopimuslain nojalla tehtävää 
"Vastaavaa tarkistusta varten. 

Ennen lakien voimaantuloa tapahtuneisiin työ
taistelutoimenpiteisiin tahi virka- tai toimiehto
sopimusten määräysten rikkomisiin sovellettaisiin 
aikaisempaa lakia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

valtion virkaehtosopimuslain 19 ja 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion 
virkaehtosopimuslain (664/70) 19 §:n 1 ja 3 momentti sekä 20 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

19 § 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla valtion tai yhdis
tyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja virka
miehen osalta enintään 200 markkaa. Valtioneu
voston tulee valtion neuvotteluviranomaista ja 
keskeisiä virkamiesyhdistyksiä kuultuaan tarkistaa 
nämä markkamäärät rahan arvon muutosta vas
taavasti kolmivuotiskausittain. 

20 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo-

2. 

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen koko. Erityisestä syystä voi
daan hyvityssakko jättää tuomitsematta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 19 
§:n 3 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammikuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen virkaehtosopimuksen määräyksen rikkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 

Laki 
kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun kunnallisen 
virkaehtosopimuslain (669/70) 20 §:n 1 ja 4 momentti sekä 21 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

20 § 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla kunnallisen sopi
musvaltuuskunnan, kunnan, kuntainliiton tai 
yhdistyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja 
viranhaltijan osalta enintään 200 markkaa. Val
tioneuvoston tulee kunnallista sopimusvaltuus
kuntaa ja keskeisiä viranhaltijayhdistyksiä kuul
tuaan tarkistaa nämä markkamäärät rahan arvon 
muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain. 

21 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo-

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tahi kunnan tai kuntainliiton 
koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jät
tää tuomitsematta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 20 
§:n 4 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammikuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen virkaehtosopimuksen määräyksen rikkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 
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3. 
Laki 

yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain (238/ 79) 15 §:n 1 ja 4 momentti sekä 16 §:n 1 momentti 
näin kuuluviksi: 

15 § 
Toimiehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla sopimusvaltuus
kunnan, yksityisen valtionapulaitoksen tai yhdis
tyksen osalta enintään 10 000 markkaa ja toimi
henkilön osalta enintään 100 markkaa. Valtio
neuvoston tulee yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskuntaa ja keskeisiä toimihenki
löyhdistyksiä kuultuaan tarkistaa nämä markka
määrät rahan arvon muutosta vastaavasti kolmi
vuotiskausittain. 

16 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo-

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 1986 

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tai yksityisen valtionapulai
toksen koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssak
ko jättää tuomitsematta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 15 
§:n 4 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammikuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen toimiehtosopimuksen määräyksen rikkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Esko Olizia 
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Lti"te 

1 . 
Laki 

valtion virkaehtosopimuslain 19 ja 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun valtion 
virkaehtosopimuslain (664/70) 19 §:n 1 ja 3 momentti sekä 20 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

19 § 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo sopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla valtion tai yhdis
tyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja virka
miehen osalta enintään 200 markkaa. 

Hyvityssakon määrä saa olla valtion tai yhdis
tyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja virka
miehen osalta enintään 200 markkaa. Valtioneu
voston tulee valtion neuvotteluviranomaista ja 
keskeisiä virkamiesyhdistyksiä kuultuaan tarkistaa 
nämä markkamäärät rahan arvon muutosta vas
taavasti kolmivuotiskausittain. 

20 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, etenkin 
vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. jos 
19 §:ssä tarkoitettu menettely on ollut vähäistä 
tai se on tapahtunut lieventävien asianhaarojen 
vallitessa, voidaan hyvityssakko jättää tuomitse
matta 

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo
mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen koko. Erityisestä syystä voi
daan hyvityssakko jättää tuomitsematta. 

Tämii laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 19 
§:n 3 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammikuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen virkaehtosopimuksen määräyksen rikkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 
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2 . 
Laki 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 ja 21 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1970 annetun kunnallisen 
virkaehtosopimuslain (669/70) 20 §:n 1 ja 4 momentti sekä 21 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

20 § 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo sopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin 
Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla kunnallisen sopi
musvaltuuskunnan, kunnan, kuntainliiton tai 
yhdistyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja 
viranhaltijan osalta enintään 200 markkaa. 

Hyvityssakon määrä saa olla kunnallisen sopi
musvaltuuskunnan, kunnan, kuntainliiton tai 
yhdistyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja 
viranhaltijan osalta enintään 200 markkaa. Val
tioneuvoston tulee kunnallista sopimusvaltuus
kuntaa ja keskeisiä viranhaltijayhdistyksiä kuul
tuaan tarkistaa nämä markkamäärät rahan arvon 
muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain. 

21 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, etenkin 
vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. jos 20 
§:ssä tarkoitettu menettely on ollut vähäistä tai se 
on tapahtunut lieventävien asianhaarojen valli
tessa, voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta. 

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo
mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen n'kkomukseen mahdollzsesti antama 
aihe ja yhdistyksen tahi kunnan tai kuntainliiton 
koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jät
tää tuomitsematta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 20 
§:n 4 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammz'kuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen virkaehtosopimuksen määräyksen n'kkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 
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3. 
Laki 

yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1979 annetun yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain (238/79) 15 §:n 1 ja 4 momentti sekä 16 §:n 1 momentti 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 § 
Toimiehtosopimukseen sidotun, joka tietensä · 

rikkoo sopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin 
Toimiehtosopimukseen sidotun, joka tietensä 

rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää 
n"kkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomiois
tuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

voi tuomita maksamaan hyvityssakon. 

Hyvityssakon määrä saa olla sopimusvaltuus
kunnan, yksityisen valtionapulaitoksen tai yhdis
tyksen osalta enintään 10 000 markkaa ja toimi
henkilön osalta enintään 100 markkaa. 

Hyvityssakon määrä saa olla sopimusvaltuus
kunnan, yksityisen valtionapulaitoksen tai yhdis
tyksen osalta enintään 10 000 markkaa ja toimi
henkilön osalta enintään 100 markkaa. Valtio
neuvoston tulee yksityisten valtionapulaitosten 
sopimusvaltuuskuntaa ja keskeisiä toimihenki
löyhdistyksiä kuultuaan tarkistaa nämä markka
määrät rahan arvon muutosta vastaavasti kolmi
vuotiskausittain. 

16 § 
Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo

mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, etenkin 
vahingon suuruus ja syyllisyyden määrä. jos 15 
§:ssä tarkoitettu menettely on ollut vähäistä tai se 
on tapahtunut lieventävien asianhaarojen valli
tessa, voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta. 

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huo
mioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten 
vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen 
osapuolen n"kkomukseen mahdollisesti antama 
aihe ja yhdistyksen tai yksityisen valtionapulai
toksen koko. En.tyisestä syystä voidaan hyvityssak
ko jättää tuomitsematta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1986. 

Valtioneuvoston tulee tehdä ensimmäinen 15 
§:n 4 momentissa mainittu tarkistus 1 päivästä 
tammr"kuuta 1988 lukien. 

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtunee
seen toimiehtosopimuksen määräyksen n"kkomi
seen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 


