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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytöstä 
vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuk
sissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 
koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksis
sa annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että valtakunnansovittelijan 30 päivänä 
marraskuuta 1989 vuosille 1990-1991 ehdotta
man talous- ja tulopoliittisen kokonaisratkai
sun mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopi
muksiin saataisiin ottaa kokonaisratkaisuehdo-

tuksen mukainen indeksiehto, mikäli sopimus 
on tehty sitovan neuvottelutuloksen mukaises
ti, josta sopimusosapuoli on toimittanut kes
kusjärjestölleen ja valtakunnansovittelijalle jäl
jennöksen 15 päivään tammikuuta 1990 men
nessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevan indeksiehdon käytöstä vuo
sia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, virka- ja 
toimiehtosopimuksissa annetun lain (1190/89) 
2 §:n 1 momentin mukaan valtakunnansovitte
lijan 30 päivänä marraskuuta 1989 vuosille 
1990-1991 ehdottaman talous- ja tulopoliitti
sen kokonaisratkaisun mukaisiin työ-, virka- ja 
toimiehtosopimuksiin saadaan ottaa kokonais
ratkaisuehdotuksen mukainen indeksiehto, mi
käli sopimus on tehty sitovaa neuvottelutulosta 
noudattaen, josta sopimusosapuoli on toimit
tanut keskusjärjestölleen ja valtakunnansovit
telijalle jäljennöksen 28 päivään joulukuuta 
1989 kello 10.00 mennessä. Lisäksi edellyte
tään, että työmarkkinain keskusjärjestöt ja 
julkista työnantajaa edustavat työnantajaosa
puolet ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet 
edellä tarkoitetun talous- ja tulopoliittisen ko
konaisratkaisun. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetuin edellytyk
sin saadaan indeksiehto ottaa 2 momentissa 
tarkemmin mainittuihin niin sanottuihin pit
kiin sopimuksiin. 

Ehdotettu kokonaisratkaisu ei kuitenkaan 
saanut asetettuun määräaikaan 28 päivään jou
lukuuta 1989 mennessä annetuissa vastauksissa 
taakseen toivottua kattavuutta. Tuolloin ulko
puolelle jääneiden liittojen välillä olivat neu
vottelut kuitenkin virinneet varsin laajalti uu
delleen tavoitteena kokonaisratkaisuehdotuk
sessa tarkoitetun sitovan neuvottelutuloksen 
saavuttaminen. 

Edellä olevan perusteella valtakunnansovit
telija ilmoitti liitoille, jotka eivät 28 päivään 
joulukuuta 1989 kello 10.00 mennessä saavut
taneet sitovaa neuvottelutulosta ja ilmoitta
neet tuloksesta määrätyllä tavalla, olevan sii
hen aikaa 15 päivään tammikuuta 1990 kello 
10.00 saakka. Viimeksi mainittuun ajankoh
taan mennessä tuli näiden liittojen toimittaa 
sekä keskusjärjestöilleen että valtakunnanso
vittelijalle jäljennös sitovasta neuvottelutulok-
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sesta noudattaen 28 päivään joulukuuta 1989 
kello 10.00 päättynyttä määräaikaa koskeuutta 
menettelyä. Määräaikaa katsotaan tällöin nou
datetun myös niissä sitovissa neuvottelutulok
sissa, jotka muuttuvat sopimuksiksi jäsenää
nestyksen tai muun järjestökäsittelyn jälkeen. 

Kun hallitus totesi, että asetettuun määräai
kaan mennessä oli saavutettu kattavuudeltaan 
riittävä valtakunnansovittelijan tekemään eh
dotukseen perustuva talous- ja tulopoliittinen 
kokonaisratkaisu vuosille 1990-1991, työ
markkinoiden keskusjärjestöt allekirjoittivat 
samana päivänä kello 18.00 sanotun kokonais
ratkaisun. 

Tarkoituksena on, että jos maataloustulorat
kaisussa päädytään kaksivuotiseen sopimuk
seen, joka noudattaa kokonaisratkaisua, maa
taloustulolakia (629/82) muutetaan sopimuk
seen otettavan indeksiehdon johdosta. 

Jotta myös niihin sitovan neuvottelutuloksen 
mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin, 
joissa sitovan neuvottelutuloksen antamiseen 
oli annettu aikaa tammikuun 15 päivään 1990 
saakka, voitaisiin ottaa kokonaisratkaisun mu
kainen indeksiehto, ehdotetaan indeksiehdon 
käytöstä vuosia 1990 ja 1991 koskevissa työ-, 
virka- ja toimiehtosopimuksissa annettua lakia 

muutettavaksi siten, että lain 2 §:ään lisätään 
uusi 3 momentti. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys ei lisää indeksilain soveltamislauta
kunnan tehtäviä. Kun talous- ja tulopoliittinen 
kokonaisratkaisu tulee kattavammaksi osaksi 
esityksen johdosta, kasvaa myös kokonaisrat
kaisun taloudellinen merkitys. 

3. Voimaantulo 

Jotta myös niihin työ-, virka- ja toimiehto
sopimuksiin, joita lainmuutos koskee ja joiden 
tulisi olla voimassa maaliskuun 1 päivästä 1990 
lukien, voitaisiin ottaa indeksiehto, on esitys 
käsiteltävä eduskunnassa kiireellisenä. Laki eh
dotetaan tulevaksi voimaan heti, kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

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

annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään indeksiehdon käytöstä vuosia 1990 ja 1991 
koskevissa työ-, virka- ja toimiehtosopimuksissa annetun lain (1190/89) 2 §:ään uusi 3 momentti 
seuraavasti: 

2 § 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty koko
naisratkaisun mukaisen indeksiehdon sallitta
vuudesta, sovelletaan myös kokonaisratkaisun 
mukaisiin työ-, virka- ja toimiehtosopimuksiin, 
jos sopimus on tehty sitovaa neuvottelutulosta 
noudattaen, josta sopimusosapuoli on 1 mo-

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990 

mentissa säädetyn määräajan jälkeen, kuiten
kin 15 päivään tammikuuta 1990 kello 10.00 
mennessä toimittanut keskusjärjestölleen ja 
valtakunnansovittelijalle jäljennöksen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1990. 
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