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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi indeksiehdon käytöstä 
vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuk
sissa sekä työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määrä
aikainen laki indeksiehdon käytöstä työ-, 
virka- ja toimiehtosopimuksissa. Lailla kiellet
täisiin indeksiehdon ottaminen työ-, virka- ja 
toimiehtosopimuksiin. Valtakunnansovittelijan 
30 päivänä marraskuuta 1989 vuosille 1990-
1991 ehdottaman talous- ja tulopoliittisen ko
konaisratkaisun mukaisiin työ-, virka- ja toi
miehtosopimuksiin saataisiin kuitenkin ottaa 
kokonaisratkaisuehdotuksen mukainen indek
siehto, mikäli sopimus on tehty sitovan neuvot
telutuloksen mukaisesti, josta sopimusosapuoli 
on toimittanut keskusjärjestölleen ja valtakun-

nansovittelijalle jäljennöksen 28 päivään joulu
kuuta 1989 mennessä. Tällöin edellytetään li
säksi, että kokonaisratkaisu syntyy. 

Lakiehdotukseen sisältyvät myös indeksikiel
lon noudattamisen tarkastusta ja valvontaa 
sekä sen rikkomisen seuraamuksia koskevat 
säännökset. Koska esityksessä ehdotetaan työ
tuomioistuimelle annettavaksi uusi tehtävä, oli
si samalla työtuomioistuimesta annettua lakia 
(646174) tarkistettava. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan indeksiehdon käytön ra
joittamisesta annetun lain (1135/85, jäljempä
nä indeksikieltolaki) mukaan indeksiehdon tai 
muun siihen verrattavan sidonnaisuuden otta
minen sopimuksiin on pääsääntöisesti kielletty. 
Siten ei muun muassa työ-, virka- ja toimiehto
sopimuksiin voida sisällyttää ehtoa, jolla pal
kat tai ansiot sidotaan hintojen, palkkojen, 
ansioiden tai muiden kustannusten kehitystä 
kuvaavaan indeksiin tai muuhun kustannusten 
kehitystä kuvaavaan muuttujaan. Laki on 
määräaikainen ja voimassa vuoden 1990 lop
puun. 

Indeksikieltolakiin on säädetty kaksi poik
keusta (334/86 ja 887 /88). Poikkeukset ovat 
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koskeneet tilanteita, joissa tulopoliittiseen ko
konaisratkaisuun sekä talous- ja tulopoliitti
seen yhdistelmäratkaisuun on sisältynyt indek
siehto. 

Valtakunnansovittelijan 30 päivänä marras
kuuta 1989 vuosille 1990-1991 työmarkkinoi
den keskusjärjestöille ehdottamaan talous- ja 
tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun sisältyy in
deksiehto. Valtakunnansovittelija on esittänyt, 
että keskusjärjestöt edellyttävät jäsenliittojensa 
välittömästi käynnistävän neuvottelut työ-, 
virka- ja toimiehtosopimusten uudistamiseksi 
sekä voimassaolevien sopimusten jatkamiseksi 
ehdotuksen mukaisesti. Alakohtaiset neuvotte
lut sopimusten soimimiseksi tai uudistamiseksi 
tulee saattaa päätökseen siten, että liitot toi
mittavat keskusjärjestölleen ja valtakunnanso
vittelijalle jäljennöksen sitovasta neuvottelutu-
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loksesta 28 pa1vaan joulukuuta 1989 kello 
10.00 mennessä. 

Valtakunnansovittelijan ehdotuksen mukaan 
keskusjärjestöt kokoontuvat 28 päivänä joulu
kuuta 1989 kello 18.00 valtakunnansovittelijan 
toimistoon ilmoittamaan kantansa kokonais
ratkaisun hyväksymisestä. 

Ehdotettu kokonaisratkaisu on hallituksen 
asettamia talouspoliittisia tavoitteita tukeva. 
Indeksiehdon ottaminen työ-, virka- ja toi
miehtosopimuksiin edellyttää indeksiehdon 
käytön rajoittamista koskevan lainsäädännön 
muuttamista. Tämän vuoksi ehdotetaan sää
dettäväksi määräaikainen laki indeksiehdon 
käytöstä työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa 
siten, että se mahdollistaa kokonaisratkaisun 
mukaisen indeksiehdon ottamisen kokonaisrat
kaisun mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopi
muksiin. 

Asiasta on syytä säätää erillislaki, koska 
lakiin on tarkoitus sisällyttää vain tämän koko
naisratkaisun mukaisen indeksiehdon käytön 
tarkastusta ja valvontaa sekä indeksikiellon 
rikkomuksen seuraamuksia koskevat säännök
set. Tarkoituksena on erikseen asettaa toimi
kunta, jonka tehtävänä olisi selvittää indeksi
kieltolain jatkamista. Samassa yhteydessä on 
tarkoitus selvittää, miten indeksikieltolain nou
dattamisen tarkastus ja valvonta voitaisiin jär
jestää. 

Ehdotetun lain mukaan tarkastus- ja valvon
tatoiminta kuuluisi indeksikieltolain 7 §: ssä 
tarkoitetulle indeksilain soveltamislautakunnal
le ja sen jaostolle sen mukaan kuin asetuksella 
tarkemmin säädetään. Lautakunta voisi myös 
asettaa määräajan, jonka kuluessa lainvastai
nen sopimus tulisi saattaa lain mukaiseksi. 

Edellä esitetyn johdosta on tarkoitus, että 
myös indeksilain soveltamislautakunnasta an-

nettua asetusta (17 /86) tarkistetaan. Päätösval
taa voisi käyttää edellä tarkoitetuissa asioissa 
lautakunta tai sen jaosto. Periaatteellisesti laa
jakantoisen asian jaosto voisi saattaa lautakun
nan ratkaistavaksi. Tällöin lautakuntaan kuu
luisivat sen varsinaisten jäsenten lisäksi jaoston 
jäsenet. Asetuksen muutoksen yhteydessä tulisi 
tarkistaa myös lautakunnan jäsenten lukumää
rää koskevat säännökset. 

Indeksikiellon rikkomisen ja lainvastaisen 
sopimuksen muuttamisvelvollisuuden laimin
lyömisen seuraamuksen määrääminen on tar
koituksenmukaista antaa työtuomioistuimelle. 
Tämä tehtävä edellyttää työtuomioistuimesta 
annetun lain (646174) muuttamista. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Työtuomioistuimelle ja indeksilain sovelta
mislautakunnalle tulisi esityksen mukaan uusia 
tehtäviä. Työtuomioistuimen työmäärän ei ole
teta kuitenkaan lisääntyvän olennaisesti. Sen 
sijaan indeksilain soveltamislautakunnan tehtä
vät lisääntyisivät huomattavasti ja lautakun
taan olisi perustettava erityinen jaosto käsitte
lemään näitä asioita. Lautakunnan sihteeristöä 
jouduttaneen väliaikaisesti laajentamaan, kos
ka työ-, virka- ja toimiehtosopimuksia solmit
taneen huomattava määrä. 

Esitys on osa valtakunnansovittelijan ehdot
tamaa talous- ja tulopoliittista kokonaisratkai
sua ja näin ollen esityksen taloudelliset vaiku
tukset ovat välillisiä ja ilmenevät kokonaisrat
kaisun taloudellisen merkityksen kautta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki indeksiehdon käytöstä työ-, virka
ja toimiehtosopimuksissa 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan hintojen, 
palkkojen, ansioiden tai muiden kustannusten 
kehitystä kuvaavan indeksin muutoksiin perus
tuvan indeksiehdon tai muun siihen verratta-

van välittömän tai välillisen sidonnaisuuden 
ottaminen työ-, virka- ja toimiehtosopimuk
seen olisi pääsääntöisesti kielletty. Säännökses
sä tarkoitettuna kiellettynä ehtona tai sidonnai
suutena pidettäisiin esimerkiksi sellaista indek
siehtoa tai sidonnaisuutta, jonka mukaan palk
koja korotetaan tietyllä prosenttiyksiköllä yli 
sen, mitä niin sanotun yleisen linjan mukainen 
korotus olisi. 
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Pykälän 2 momentin mukaan olisi kielletty 
myös sellainen indeksiehto tai muu siihen ver
rattava välitön tai välillinen sidonnaisuus, joka 
sisältyy sopimukseen tai sitoumukseen, jonka 
tarkoituksena on 1 momentissa säädetyn kiel
lon kiertäminen. Tällä on haluttu ehkäistä 
sellaisten sopimusten tai sitoumusten tekemis
tä, jotka asiallisesti ovat työ-, virka- ja toi
miehtosopimuksia, mutta joille on annettu jo
kin toinen nimi. Momentti vastaa asiasisällöl
tään indeksikieltolain 6 §:n säännöstä. 

2 §. Pykälän mukaan yleisperusteluissa tar
koitetun kokonaisratkaisun ehtojen mukaisiin 
työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin saataisiin 
ottaa kokonaisratkaisuehdotuksen mukainen 
indeksiehto, mikäli sopimus on tehty sitovan 
neuvottelutuloksen mukaisesti, josta sopimus
osapuoli on toimittanut keskusjärjestölleen ja 
valtakunnansovittelijalle jäljennöksen 28 päi
vään joulukuuta 1989 kello 10.00 mennessä. 
Lisäksi edellytetään, että työmarkkinain kes
kusjärjestöt ja julkista työnantajaa edustavat 
työnantajaosapuolet ovat hyväksyneet ja alle
kirjoittaneet edellä tarkoitetun talous- ja tulo
poliittisen kokonaisratkaisun. Samoin edelly
tyksin indeksiehto saataisiin ottaa myös sellai
seen aikaisemmin tehtyyn työ-, virka- ja toi
miehtosopimukseen, joka jatkuu maaliskuun 1 
päivän 1990 jälkeen, mikäli se on uudistettu tai 
muutoin saatettu kokonaisratkaisun sopimus
kauden ajaksi kokonaisratkaisun palkkausta 
koskevien määräysten mukaiseksi. 

Pykälän 2 momentti koskee tällä hetkellä 
voimassa olevia niin sanottuja pitkiä sopimuk
sia. Niihin voitaisiin ottaa indeksiehto edellyt
täen, että sopimus saatetaan kokonaisratkaisun 
sopimuskauden ajaksi tai sen jälkimmäiseksi 
vuodeksi kokonaisratkaisun palkkausta koske
vien määräysten mukaiseksi, mikäli uudistami
nen on tehty sitovan neuvottelutuloksen mu
kaisesti, josta sopimuspuoli on toimittanut kes
kusjärjestölleen ja valtakunnansovittelijalle jäl
jennöksen 28 päivään joulukuuta 1989 klo 
10.00 mennessä. 

Kokonaisratkaisuehdotuksen kohdassa 2.2.2 
käsitellään ansiokehitystakuuta ja kohdassa 
2.2.3 indeksiehtoa. Ansiokehitystakuun tarkoi
tuksena on taata sopimuskauden aikana sopi
muskorotusten lisäksi tuleva ansiokehitys. An
siokehitystakuun suuruus on tarkasteluajan
jaksona 4 prosenttia. 

Kokonaisratkaisuehdotuksen 2.2.3 kohdan 1 
kappaleen mukaan, mikäli kuluttajahintojen 
nousu kuluttajahintaindeksillä (1985 = 100) 

mitattuna joulukuusta 1989 joulukuuhun 1990 
on ylittänyt 5, 7 prosenttia, korotetaan palkko
ja seuraavan sopimukseen perustuvan palkan
korotuksen yhteydessä prosenttimäärällä, jon
ka suuruus on toteutuneen kuluttajahintojen 
nousun ja 5, 7 prosentin erotus. 

Sanotun kohdan 2 kappaleen mukaan vas
taavasti indeksiehtoa sovelletaan myös joulu
kuusta 1990 joulukuuhun 1991. Indeksin nou
suvara tälle aikavälille määritellään keskusjär
jestöjen välisissä neuvotteluissa marraskuussa 
1990. 

Alle 0,1 prosentin suuruisia indeksikorotuk
sia ei kuitenkaan suoriteta. 

Indeksiehdon laskentamenettelyn mukaan 
edellä mainittu indeksin muutos lasketaan kak
sidesimaalisista indeksipisteluvuista. Kokonais
ratkaisuehdotuksen kohdassa 2.2.3 tarkoitettu 
indeksin nousuprosentti pyöristetään normaa
listi yksidesimaaliseksi muutosprosentiksi. In
deksiehdon tuloksen toteamisen ja siihen tar
vittavat laskelmat tekee Tulopoliittinen selvi
tystoimikunta. 

3 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi erilli
nen mitättömyyttä koskeva säännös, jonka 
nojalla samalla tavalla kuin indeksikieltolain 
6 §:ssä säädetty kielletty ehto tai muu sidon
naisuus olisi mitätön. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan tarkasta
vana ja valvovana viranomaisena toimisi in
deksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 
(1135/85) 7 §:ssä tarkoitettu indeksilain sovel
tamislautakunta ja sen jaosto sen mukaan kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. 

Jotta kaikki marraskuun 30 päivän 1989 
jälkeen tehdyt työ-, virka- ja toimiehtosopi
mukset voitaisiin tarkastaa, ehdotetaan pykä
län 2 momentissa säädettäväksi määräaika, 
jonka kuluessa jäljennökset sopimuksista olisi 
toimitettava lautakunnalle. 

Tarkastuksen ja valvonnan tehostamiseksi ja 
helpottamiseksi ehdotetaan pykälän 3 momen
tissa säädettäväksi, että sopijaosapuolten olisi 
lautakunnan pyynnöstä annettava sille tarkas
tusta ja valvontaa varten tarpeellisia tietoja. 

5 §. Jos lautakunta toteaisi, että työ-, virka
ja toimiehtosopimukseen sisältyy 1 §:ssä tar
koitettu kielletty ehto tai muu sidonnaisuus, se 
voisi velvoittaa sopijaosapuolet saattamaan so
pimuksen lain mukaiseksi asettamassaan mää
räajassa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, 
että sopimuksesta poistettaisiin indeksiehto. 

6 §. Asiat joudutaan ratkaisemaan kiireelli-
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sesti, minkä johdosta lautakunnan päätöksistä 
ei saisi valittaa. 

7 §. Pykälässä säädettäisiin indeksiehtosa
kosta, joka tehostaisi lain 1 §:ssä säädettyjen 
kieltojen noudattamista ja veivoittaisi saatta
maan lainvastaisen sopimuksen tämän lain mu
kaiseksi. Indeksiehtosakko olisi työmarkkina
järjestöön tai sopimukseen osalliseen työnanta
jaan kohdistuva erityinen, esitetyn lain tarkoi
tuksiin sovellettu seuraamus. Indeksiehtosakon 
enimmäismäärä olisi 100 000 markkaa. Sakko 
voitaisiin tarvittaessa tuomita myös toistuvasti, 
jos sopimusta ei ole saatettu lain mukaiseksi 
lautakunnan antaman uudenkaan määräajan 
kuluessa. 

Indeksiehtosakko voitaisiin tuomita työnan
taja- ja työntekijäsopijaosapuolien maksetta
vaksi. 

Indeksiehtosakon tuomitsemisessa noudatet
taisiin soveltuvin osin mitä työehtosopimuslais
sa (436/46) on hyvityssakosta säädetty. Indek
siehtosakon suuruuteen vaikuttaisi siten työeh
tosopimuslain 10 §:ssä säädettyjen muiden pe
rusteiden ohessa myös syyllisyyden määrä ja se 
onko osapuoli ollut lautakunnan antaman vel
voituksen jälkeen valmis saattamaan sopimuk
sen lainmukaiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan indeksiehto
sakkoa koskevan asian panisi vireille työtuomi
oistuimessa lautakunta. Asia käsiteltäisiin nou
dattaen soveltuvin osin, mitä työtuomioistui
mesta annetussa laissa (646174) on säädetty. 

8 §. Pykälän mukaan ehdotetussa laissa sää
detty koskisi soveltuvin osin myös sopimusta, 
jolla uusi osallinen yhtyy työ-, virka- ja toi
miehtosopimukseen. Säännös on tarpeen täl
laisten laissa tarkoitetun sopimuksen tekemi
seen rinnastettavan tilanteiden samanlaisen 
sääntelyn varmistamiseksi. Yhtymissopimus tu
lisi siten tehdä 2 §:ssä säädettyyn aikaan men
nessä uhalla, että indeksiehto katsotaan muu
toin uuden osallisen osalta mitättömäksi. 

9 §. Pykälän mukaan myös niin sanottujen 
pitkien sopimusten valvonta kuuluisi indeksi
lain soveltamislautakunnalle. Jos lautakunta 

toteaisi, että työ-, virka- ja toimiehtosopimuk
seen sisältyy indeksiehdon käytön rajoittami
sesta annetussa laissa tarkoitettu kielletty in
deksiehto, lautakunta voisi velvoittaa sopija
puolet saattamaan sopimuksen lain mukaiseksi 
eli poistamaan kielletyn indeksiehdon määrä
ajassa. Jos velvoitetta ei noudatettaisi, lauta
kunta nostaisi kanteen sopimusosapuolia vas
taan työtuomioistuimessa, joka voisi tuomita 
nämä maksamaan valtiolle indeksiehtosakkoa. 
Pykälän tarkoituksena on saattaa uudet ja 
vanhat työ-, virka- ja toimiehtosopimukset yh
denmukaiseen asemaan indeksikiellon noudat
tamisen valvonnan ja lautakunnan asettaman 
velvoitteen laiminlyönnin seuraamuksen osalta. 

10 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen asetuk
senantovaltuuden. 

11 §. Pykälä sisältäisi voimaantulosäännök
sen. 

1.2. Työtuomioistuimesta annettu laki 

Työtuomioistuimelle ehdotetaan annettavak
si uusi tehtävä, jota ei ole säädetty työtuomio
istuimesta annetussa laissa (646174). Tämän 
johdosta olisi sanotun lain 1 §:ään tehtävä sitä 
koskeva tarkistus. 

2. Voimaantulo 

Työ-, virka- ja toimiehtosopimusten allekir
joittaminen on sopimuksiin sisällytettävän in
deksiehdon johdosta mahdollista vasta lain
muutoksen voimaantulon jälkeen. Jotta sopi
mukset voitaisiin allekirjoittaa mahdollisim
man pian, olisi esitys käsiteltävä eduskunnassa 
kiireellisesti. Lait ehdotetaan tulemaan voi
maan heti sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1. 
Laki 

indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden 

kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin 
muutoksiin perustuvan indeksiehdon tai muun 
siihen verrattavan välittömän tai välillisen si
donnaisuuden ottaminen työ-, virka- ja toi
miehtosopimukseen on kielletty, jollei 2 §:stä 
muuta johdu. 

Kielletty on myös sellainen indeksiehto tai 
muu siihen verrattava välitön tai välillinen 
sidonnaisuus, joka sisältyy sopimukseen tai 
sitoumukseen, jonka tarkoituksena on 1 mo
mentissa säädetyn kiellon kiertäminen. 

2 § 
Valtakunnansovittelijan 30 päivänä marras

kuuta 1989 vuosille 1990-1991 ehdottaman 
talous- ja tulopoliittisen kokonaisratkaisun 
mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin 
saadaan ottaa kokonaisratkaisuehdotuksen 
mukainen indeksiehto, mikäli sopimus on tehty 
sitovaa neuvottelutulosta noudattaen, josta so
pimusosapuoli on toimittanut keskusjärjestöl
leen ja valtakunnansovittelijalle jäljennöksen 
28 päivään joulukuuta 1989 kello 10.00 ~e?
nessä. Lisäksi edellytetään, että työmarkkmam 
keskusjärjestöt ja julkista työnantajaa edust~
vat työnantajaosapuolet ovat hyväksyneet Ja 
allekirjoittaneet edellä tarkoitetun talous- ja 
tulopoliittisen kokonaisratkaisun. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuin edellytyk
sin kokonaisratkaisun mukainen indeksiehto 
saadaan ottaa myös sellaiseen ennen 30 päivää 
marraskuuta 1989 tehtyyn työ-, virka- ja toi
miehtosopimukseen, joka jatkuu maaliskuun 1 
päivän 1990 jälkeen, mikä~i se on. uudistet~u tai 
muutoin saatettu kokonaisratkaisun sopimus
kauden ajaksi kokonaisratkaisun palkkausta 
koskevien määräysten mukaiseksi. Edellä 1 
momentissa tarkoitetuin edellytyksin kokonais
ratkaisun mukainen, sen jälkimmäistä sopi
musvuotta koskeva indeksiehto voidaan myös 
ottaa sellaiseen ennen 30 päivää marraskuuta 
1989 tehtyyn työ-, virka- ja toimiehtosopimuk
seen, joka jatkuu 1 päivänä maalisk.uuta 19~0 
jälkeen, mikäli se on uudistettu tai muutom 
saatettu 1 päivän maaliskuuta 1991 ja 29 päi-

vän helmikuuta 1992 väliseksi ajaksi keskusjär
jestöjen 15 päivään marraskuuta 1990 mennes
sä neuvottelemien ja sopimien vuoden 1991 
palkkojen tarkistuksia, mahdollisia ansiokehi
tystakuuennakoita ja indeksiehdon rajoja kos
kevien määräysten mukaiseksi. 

3 § 
Tämän lain 1 §:ssä kielletty ehto tai muu 

sidonnaisuus on mitätön. 

4 § 
Tässä laissa edellytetty työ-, virka- ja toi

miehtosopimusten tarkastus ja valvonta kuu
luu indeksiehdon käytön rajoittamisesta anne
tun lain (1135/85) 7 §:ssä tarkoitetulle indeksi
lain soveltamislautakunnalle ja sen jaostolle 
sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

Marraskuun 30 päivänä 1989 jälkeen tehdyn 
työ-, virka- ja toimiehtosopimuksen työnanta
jasopijaosapuolen on kuukauden kuluessa tä
män lain voimaantulosta tai sopimuksen alle
kirjoittamisesta toimitettava siitä jäljennös lau
takunnalle. 

Työ-, virka- ja toimiehtosopimuksen sopija
osapuoli on velvollinen antamaan lautakunnal
le tietoja, joita tämä sopimusten tarkastusta ja 
valvontaa varten tarvitsee. Tiedot on annettava 
lautakunnan asettamassa määräajassa ja ne on 
annettava niin vaadittaessa kirjallisina. 

5 § 
Jos lautakunta toteaa, että työ-, virka- ja 

toimiehtosopimukseen sisältyy 1 §:ssä tarkoi
tettu kielletty ehto tai muu sidonnaisuus, se voi 
velvoittaa sopijaosapuolet saattamaan sopi
muksen lain mukaiseksi asettamassaan määrä
ajassa. 

6 § 
Lautakunnan tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

7 § 
Työtuomioistuin voi tuomita sen, jonka sol

mimaan työ-, virka- ja toimiehtosopimukseen 
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sisältyy 1 §:ssä tarkoitettu kielletty ehto tai 
muu sidonnaisuus ja joka ei ole saattanut 
sopimusta lain mukaiseksi lautakunnan aseHa
masta velvoitteesta huolimatta, maksamaan 
valtiolle enintään 100 000 markan indeksiehto
sakon. Indeksiehtosakkoon tuomitseminen voi
daan toistaa. Indeksiehtosakkoon tuomittaessa 
on muutoinkin soveltuvin osin voimassa, mitä 
työehtosopimuslaissa ( 436/ 46) on hyvityssa
kosta säädetty. 

Kanteen panee vireille ja sitä ajaa 1 momen
tissa tarkoitetussa asiassa sopimusosapuolia 
vastaan lautakunta. 

8 § 
Tässä laissa säädetty koskee soveltuvin osin 

myös sopimusta, jolla uusi osallinen yhtyy 
työ-, virka- tai toimiehtosopimukseen. 

9§ 
Indeksilain soveltamislautakunnan ja sen ja-

2. 

oston tehtävänä on myös tarkastaa ja valvoa 
indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun 
lain noudattamista niissä työ-, virka- ja toi
miehtosopimuksissa, jotka on tehty ennen tä
män lain voimaan tuloa ja jotka jatkuvat 1 
päivän maaliskuuta 1990 jälkeen. Mitä 4-
8 §:ssä on säädetty, koskee muutoinkin sovel
tuvin osin myös näitä sopimuksia ja niiden 
sopijaosapuolia sekä sopimuksiin sisältyvää in
deksiehdon käytön rajoittamisesta annetussa 
laissa tarkoitettua kiellettyä indeksiehtoa tai 
muuta siihen verrattavaa sidonnaisuutta. 

10 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. 

11 § 
Tämä laki tulee voimaan pa1vana 

kuuta 19 ja on voimassa 29 päivään helmi
kuuta 1992. 

Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 197 4 
annetun lain (646174) 1 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 
(244179), näin kuuluva uusi 3 momentti: 

1 § 

Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee myös 
muita asioita sen mukaan kuin laissa erikseen 
säädetään. 

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Valtiovarainministeri Erkki Liikanen 


