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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta 
annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työ
tuomioistuimesta annettua lakia. Esityksen tar
koituksena on saattaa työtuomioistuinta kos
kevat säännökset vastaamaan vuoden 1988 

alussa voimaan tullutta valtion virkamieslain
säädäntöä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
välittömästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvis
tetuksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Valtion virkamieslaki (755/86) ja valtion 
virkamieslain voimaanpanolaki (756/86) tuli
vat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Val
tion virkamieslain kanssa ristiriidassa olevia 
säännöksiä ei uuden lain voimaantulon jälkeen 
enää sovelleta. Tällaisia säännöksiä ovat muun 
muassa virastojen ja laitosten hallintolakien 
säännökset, jotka koskevat virkatyyppien vah
vistamista, virkarakennetta, virkasuhdelajeja 
sekä kurinpitoa. Lainsäädännön selkeyden 
vuoksi on tarpeen muuttaa virastojen ja laitos
ten hallintoa koskevat säännökset uuden val
tion virkamieslainsäädännön mukaisiksi. 

Työtuomioistuimen hallintoa koskevat sään
nökset ovat työtuomioistuimesta annetussa 
laissa (646174) ja asetuksessa (201/83). Lain 5 
§:n 1 momentissa on lueteltu, mitä virkoja ja 
toimia virastossa voi olla. Säännöksellä ei si
nänsä ole sitovaa oikeudellista merkitystä. Se 
kuvaa lähinnä viraston virkarakennetta, jota 

380662N 

koskevat säännökset on tarkoituksenmukaista 
ottaa hallintoasetukseen. Lakiin on kuitenkin 
tarkoituksenmukaista ottaa säännös lainkäyt
töhenkilökunnasta. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että lainkohtaa muutetaan siten, että sen toi
nen virke poistetaan. 

2. Henkilöstö- ja taloudelliset 
vaikutukset 

Lakiehdotuksella ei ole henkilöstö- tai talou
dellisia vaikutuksia. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan välittö
mästi sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 
annetun lain 5 § 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1007 /82), seuraavasti: 

5 § 
Työtuomioistuimessa on presidentin ja työ

tuomioistuinneuvoksen virkojen lisäksi yksi tai 
useampia sihteerin virkoja. 

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 1988 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 
annetun lain 5 § 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1 007 /82), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 § 
Työtuomioistuimessa on presidentin ja työ

tuomioistuinneuvoksen virkojen lisäksi yksi tai 
useampia sihteerin virkoja. Työtuomioistui
messa voi olla myös osastosihteerin, toimisto
sihteerin ja konekirjoittajan toimia sekä yli
määräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihen
kilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilö
kuntaa. 

Ehdotus 

5 § 
Työtuomioistuimessa on presidentin ja työ

tuomioistuinneuvoksen virkojen lisäksi yksi tai 
useampia sihteerin virkoja. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1988. 

päivänä 



j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 


