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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslaki on kumottu vuoden 1994 alusta. 
Työtuomioistuimesta annettua lakia ehdote
taan muutettavaksi niin, että sen säännöksistä 
poistetaan yksityisten valtionapulaitosten toi-

miehtosopimuslaista johtuvat mammnat. Laki 
on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisim
man pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Yleinen työlainsäädäntö koskee myös yksi
tyisiä valtionapua saavia yhteisöjä ja laitoksia. 
Poikkeuksena tästä on ollut se, että yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain (238/ 
79) soveltamisalaan määrättyjen yhteisöjen ja 
laitosten palvelussuhteen ehdoista sopimiseen 
on sovellettu työehtosopimuslain (436/46) sijas
ta yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslakia. Toimiehtosopimuslain piiriin kuu
lumisen lakattua, yhteisön tai laitoksen palve
lussuhteen ehdoista sopimiseen on sovellettu 
yleistä työlainsäädäntöä. 

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtoso
pimuslaki on kumottu kuluvan vuoden alusta 
(1175/93). Toimiehtosopimuslain ohella on 
vuoden alusta kumottu myös yksityisten valti
onapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta annet
tu laki (1176/93) sekä toimiehtosopimuksen 
vaikutuksesta valtionapuun annettu laki 
(1177/93). Vuoden alusta tulivat voimaan myös 
lait niiden yleiseen työlainsäädäntöön kuulu
vien lakien muuttamisesta, joiden säännöksiä 
on toimiehtosopimuslain johdosta muutettu. 
Kyseiset säännökset on muutettu vastamaan 
tilannetta, joka oli voimassa ennen toimiehto
sopimuslain voimaantuloa. 

Edellä mainittuja lakeja koskevan esityksen 

340165D 

(HE 255/1993 vp) yhteydessä ei annettu ehdo
tusta työtuomioistuimesta annetun lain 
(646/74) muuttamisesta, koska muutoksia olisi 
jouduttu ehdottamaan eräisiin sellaisiin pykä
liin, joiden muuttaminen oli samanaikaisesti 
eduskunnan käsiteltävänä laiksi työtuomiois
tuimesta annetun lain ja asiakirjain lähettämi
sestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun 
hallituksen esityksen (HE 190/1993 vp) yhtey
dessä. Toimiehtosopimuslain kumoamista kos
kevan hallituksen esityksen perusteluissa todet
tiin, että työtuomioistuimesta annetun lain 
muuttamisesta annetaan erillinen esitys edellä 
mainittujen lainmuutosten tultua hyväksytyiksi 
ja vahvistetuiksi. 

Tässä lakiesityksessä ehdotetaan, että työ
tuomioistuimesta annettua lakia muutetaan 
niin, että sen säännöksistä poistetaan yksityis
ten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslaista 
johtuvat maininnat. Lakiteknisinä korjauksina 
ehdotetaan, että muutettaviin säännöksiin sisäl
tyvät maininnat kunnallisesta sopimusvaltuus
kunnasta ja kuntainliitosta muutetaan kunnai
liseksi työmarkkinalaitokseksi ja kuntayhty
mäksi. Näiden osalta viitataan kunnallisesta 
työmarkkinalaitoksesta annettuun lakiin 
(261187) ja kunnallislain muuttamisesta annet
tuun lakiin (979/92). Lisäksi ehdotetaan, että 
lain 13 §:n 5 momentin säännöksen lauseraken-
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netta muutetaan säännöksen selvyyden paran
tamiseksi. 

2. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriös
sä osana hallituksen esitystä laiksi yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain ku
moamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi. Vai-

mistelu on tehty yhteistyössä oikeusministeriön 
kanssa. 

4. Voimaantulo 

Esitys liittyy lakiin yksityisten valtionapulai
tosten toimiehtosopimuslain kumoamisesta, jo
ka tuli voimaan vuoden 1994 alusta. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/74) 1 §, 2 §:n 3 

momentti, 8 §:n 2 momentti, 11 §, 13 §:n 1-5 momentti, 32 a §, 34 §:n 2 momentti ja 39 §, sellaisina 
kuin ne ovat, 1 ja 11 § sekä 13 §:n 1---4 momentti 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 
(244/79), 2 §:n 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1007/82), 13§:n 5 momentti 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (285/93) sekä 32 a§, 
34 §:n 2 momentti ja 39 § 12 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (951193), seuraavasti: 

1 § 
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee eri

koistuomioistuimena työntekijöiden työehtoso
pimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia 
koskevat sekä työehtosopimuslakiin (436/46), 
valtion virkaehtosopimuslakiin (664/70), kun
nalliseen virkaehtosopimuslakiin (669170) ja 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuk
sista annettuun lakiin (968/74) perustuvat riita
asiat, kun kysymys on: 

1) työehto- tai virkaehtosopimuksen päte
vyydestä, voimassaolosta, sisällyksestä ja laa
juudesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta 
tulkinnasta; 

2) siitä, onko jokin menettely työehto- tai 
virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen 
säädösten mukainen; taikka 

3) työehto- tai virkaehtosopimuksen taikka 
edellä mainittujen lakien vastaisen menettelyn 

seuraamuksesta, ei kuitenkaan rangaistus- tai 
kurinpidollisesta seuraamuksesta. 

Jos velvollisuus suoritukseen tai työehto- tai 
virkaehtosopimuksen soveltaminen tiettyyn yk
sittäistapaukseen riippuu edellä tarkoitetun rii
dan ratkaisusta, työtuomioistuin voi samalla 
käsitellä ja ratkaista myös sitä koskevan kan
teen. Jollei työtuomioistuin katso voivansa 
ratkaista tällaista vaatimusta, on asianosainen 
osoitettava nostamaan kanne toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa. 

2§ 

Kahdeksan jäsentä, joiden on oltava työsuh
teisiin perehtyneitä, nimittää tasavallan presi
dentti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä 
jäsenistä neljä nimitetään työnantajayhdistys
ten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä 



1994 vp- HE 5 3 

työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdis
tysten edustaviropien keskusjärjestöjen esityk
sestä. Neljä muuta jäsentä, joiden on oltava 
virkasuhteisiin perehtyneitä, nimittää tasaval
lan presidentti niin ikään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään 
valtiovarainministeriön, kunnallisen työmark
kinalaitoksen ja evankelis-Iuterilaisen kirkon 
sopimusvaltuuskunnan ja kaksi valtion virka
miesten sekä kunnallisten ja kirkollisten viran
haltijain ammattiyhdistysten edustaviropien 
keskusjärjestöjen esityksestä. Kutakin jäsentä 
kohti nimitetään kaksi varajäsentä samalla 
tavalla. 

8§ 

Käsiteltäessä virkamiehiä tai viranhaltijoita 
koskevia asioita työtuomioistuin on päätösval
tainen, kun kaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoite
tuista virkasuhteisiin perehtyneistä jäsenistä, 
joista toinen on julkiselta työnantajapuolelta ja 
toinen virkamiespuolelta, on läsnä yhden työn
antajapuolelta ja yhden työntekijäpuolelta ole
van jäsenen sijasta. 

II § 
Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia saa

daan työehto- tai virkaehtosopimuksessa ole
van määräyksen perusteella jättää välimiesten 
välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mu
kaan ratkaistavaksi, ei kuitenkaan, milloin 
työehtosopimus työehtosopimuslain tai virka
ehtosopimus valtion virkaehtosopimuslain, 
kunnallisen virkaehtosopimuslain tai evankelis
luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista anne
tun lain säännösten nojalla vaaditaan julistet
tavaksi purkautuneeksi. 

Jos työehto- tai virkaehtosopimuksen mu
kaan sitä koskevasta tai siitä johtuvasta riitai
suudesta on sovinnon aikaansaamiseksi ensin 
neuvoteltava, ei riita-asiaa saa työtuomiois
tuimessa tutkia, ennen kuin sellainen neuvotte
lu on tapahtunut, paitsi jos asianhaaroista käy 
ilmi, ettei kantaja ole syypää neuvottelujen 
tapahtumatta jäämiseen. 

13 § 
Virkaehtosopimusta koskevissa asiOissa pa

nee kanteen vireille ja sitä ajaa virkaehtosopi
mukseen osallinen omissa nimissään myös nii
den puolesta, jotka sen tekemän virkaehtoso-

pimuksen johdosta ovat sopimukseen sidotut. 
Virkaehtosopimukseen muutoin kuin osallisena 
sidottu saa esiintyä kantajana vain jos osoittaa, 
että sopimukseen osallinen on antanut siihen 
luvan tai kieltäytynyt panemasta kannetta vi
reille tai sitä ajamasta. 

Virkaehtosopimukseen osallinen yhdistys 
ajaa kannetta työtuomioistuimessa omissa ni
missään niidenkin virkamiesten ja viranhalti
jain puolesta, jotka eivät ole virkaehtosopi
mukseen sidottuja, mutta joiden palvelussuh
teen ehtoja valtio, kunta tai kuntayhtymä, 
evankelis-Iuterilainen kirkko, sen seurakunta, 
seurakuntaliitto tai muu seurakunlain yhtymä 
ei saa määrätä tai sopia sellaisiksi, että ne ovat 
ristiriidassa virkaehtosopimuksen kanssa. 

Virkaehtosopimusta koskevaan kanteeseen 
vastaa sopimukseen osallinen omasta puoles
taan ja niiden puolesta, jotka sen tekemän 
virkaehtosopimuksen johdosta ovat siihen sido
tut. Se, jota vastaan kanteessa tehdään vaati
muksia, on kutsuttava myös aina itse asiassa 
kuultavaksi. Kanteeseen, jossa vaaditaan seu
raamusta virkaehtosopimuksen määräysten rik
komisesta taikka työtaistelutoimenpiteeseen 
ryhtymisestä tai osallistumisesta muutoin kuin 
kunnallisen työmarkkinalaitoksen tai evanke
lis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan 
tai toimenpiteeseen ryhtyneen yhdistyksen pää
töksen perusteella, vastaa henkilökohtaisesti se, 
jota vastaan vaatimuksia tehdään. 

Mitä tässä pykälässä säädetään osallisesta, 
sovelletaan vastaavasti valtion virkaehtosopi
muslain 6 §:n 2 momentissa, kunnallisen virka
ehtosopimuslain 6 §:n 2 momentissa ja evanke
Iis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 
annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
yhdistykseen. 

Valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen 
virkaehtosopimuslain tai evankelis-luterilaisen 
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain so
veltamista koskevassa muussa kuin 1, 2 tai 3 
momentissa tarkoitetussa asiassa on kantajana 
valtio, valtion virkaehtosopimuslain 3 a §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuiten
kin työnantajayhdistys tai liikelaitos, kunnalli
nen työmarkkinalaitos tai evankelis-luterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskunta tai, milloin virka
ehtosopimus on kunnan tai kuntayhtymän, 
seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun seura
kuntain yhtymän tekemä, tämä, taikka virka
miehiä tai viranhaltijoita edustava yhdistys. 
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32a § 
Jos kanne perustuu sellaiseen työehto- tai 

virkaehtosopimukseen, jossa asianosaisten 
ohella on muita sopimukseen osallisia tai joka 
sitoo asianosaisia muutoin kuin sopimukseen 
osallisina, työtuomioistuin voi asianosaisen 
pyynnöstä tai omasta aloitteestaan varata so
pimukseen osalliselle, joka ei ole asiassa asian
osainen, tilaisuuden esittää lausumansa. Sa
moin voidaan menetellä, jos asiassa olisi mah
dollisesti sovellettava muuta kuin sitä työehto
tai virkaehtosopimusta, johon kanne perustuu. 

34§ 

Tuomiossa tulee olla lyhyt selostus itse rii
dasta, ratkaisun perustelut, asianomaiset lain ja 
työehto- tai virkaehtosopimuksen kohdat ja 
tuomiolauselma, joka osoittaa, mihin lopputu
lokseen asiassa on päädytty. Tuomiossa on 
mainittava asian ratkaisemiseen osallistuneiden 
jäsenten nimet ja ilmoitettava, onko tuomiosta 
äänestetty. 

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1994 

39§ 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jon

ka ratkaiseminen edellyttää erityistä työehto
tai virkaehtosopimusolojen tuntemusta, voi 
tuomioistuin, milloin katsoo sen tarpeelliseksi 
tai asianosainen sitä vaatii, pyytää asiasta tältä 
osin lausunnon työtuomioistuimelta. 

Jos lausuntopyyntö koskee tietyn työehto
tai virkaehtosopimuksen oikeata sisältöä tai 
soveltamista taikka sen yksittäisen määräyksen 
oikeata tulkintaa, on sopimukseen osallisille 
varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi. Täs
sä tarkoituksessa työtuomioistuin kehottaa 
osallisia määräajassa antamaan lausuntonsa. 
Jos osalliset tällöin ovat asiassa eri mieltä, 
toimitetaan asiassa työtuomioistuimen harkin
nan mukaan valmistelu ja pääkäsittely. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Iiro Viinanen 
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Liite 

Laki 
työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/74) 1 §, 2 §:n 3 

momentti, 8 §:n 2 momentti, 11 §, 13 §:n 1-5 momentti, 32 a §, 34 §:n 2 momentti ja 39 §, sellaisina 
kuin ne ovat, 1 ja 11 § sekä 13 §:n 1--4 momentti 23 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa 
(244/79), 2 §:n 3 momentti ja 8 §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa 
(1007/82), 13 §:n 5 momentti 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa laissa (285/93) sekä 32 a §, 
34 §:n 2 momentti ja 39 § 12 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (951/93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee eri

koistuomioistuimena työntekijöiden työehtoso
pimuksia, virkamiesten virkaehtosopimuksia ja 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopi
muksia koskevat sekä työehtosopimuslakiin 
(436/46), valtion virkaehtosopimuslakiin 
( 664/70), kunnalliseen virkaehtosopimuslakiin 
(669/70), evankelis-luterilaisen kirkon virkaeh
tosopimuksista annettuun lakiin (968/74) ja 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimus
lakiin ( 238179) perustuvat riita-asiat, kun ky
symys on: 

1) työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
muksen pätevyydestä, voimassaolosta, sisällyk
sestä ja laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan 
oikeasta tulkinnasta; 

2) siitä, onko jokin menettely työehto-, vir
kaehto- tai toimiehtosopimuksen tahi edellä 
.mainittujen säädösten mukainen; taikka 

3) työehto..,, virkae!bt0- ttai ,toimiehtosopi
muksen tahi edellä mamitt.qjon na:kien vastaisen 
menettelyn seuraamuksesta, ,ei ikuitenkaan ran
gaistus- tai .IcurinpidollilleSta .seuraamuksesta. 

Jos velv<:illisuus suoritu'k:setm tai työehto-, 
virkaehto- :tai toimiehtos~n soveltami
nen tiettyy11 ·yksittäistapau'kseen !riippuu edellä 
·tarkoitetun ;riidan ratkaisusta, ttj«??tuomioistuin 
voi samålla .käsitellä ja r~ myös sitä 
koskevan ikanteen. Jollei työ~mmnosituin katso 
voivansa Tatkaista tällaista w.aatimusta, on 
asianosaillfln (osoitettava nost81Dl.UD kanne toi
mivaltaisessa 'tuomioistuimessa. 

Ehdotus 

1 § 
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee eri

koistuomioistuimena työntekijöiden työehtoso
pimuksia ja virkamiesten virkaehtosopimuksia 
koskevat sekä työehtosopimuslakiin (436/46), 
valtion virkaehtosopimuslakiin (664/70), kun
nalliseen virkaehtosopimuslakiin (669/70) ja 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuk
sista annettuun lakiin (968/74) perustuvat riita
asiat, kun kysymys on: 

H työehto- tai virkaehtosopimuksen pätevyy
destä, voimassaolosta, sisällyksestä ja laajuu
cdesta sekä tietyn sopimuskohdan oikeasta tul
kinnasta; 

2) siitä, onko jokin menettely työehto- tai 
virkaehtosopimuksen taikka edellä mainittujen 
säädösten mukainen; taikka 

3) tyliehto- tai virkaehtosopimuksen taikka 
edellä mainittujen lakien vastaisen menettelyn 
seuraamuksesta, ei kuitenkaan rangaistus- tai 
kurinpidollisesta seuraamuksesta. 

Jos velvollisuus suoritukseen tai työehto- tai 
virkaehtosopimuksen soveltaminen tiettyyn yk
sittäistapaukseen riippuu edellä tarkoitetun rii
dan mkaisusta, työtuomioistuin voi samalla 
käsitellä ja ratkaista myös sitä koskevan kan
teen. Jollei työtuomioistuin katso voivansa 
ratkaista tällaista vaatimusta. on asianosainen 
osoitettava nostamaan kanne toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa. 
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Voimassa oleva laki 

2§ 

Kahdeksan jäsentä, joiden on oltava työsuh
teisiin perehtyneitä, nimittää tasavallan presi
dentti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä 
jäsenistä neljä nimitetään työnantajayhdistys
ten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä 
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdis
tysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityk
sestä. Neljä muuta jäsentä, joiden on oltava 
virkasuhteisiin perehtyneitä, nimittää tasaval
lan presidentti niin ikään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään 
valtiovarainministeriön ja kunnallisen sekä 
evankelis-luterilaisen kirkon samoin kuin yksi
tyisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskun
tien ja kaksi valtion virkamiesten sekä kunnal
listen ja kirkollisten viranhaltijain samoin kuin 
yksityisten valtionapulaitosten palveluksessa ole
vien toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edus
tavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Kuta
kin jäsentä kohti nimitetään kaksi varajäsentä 
samalla tavalla. 

8§ 

Käsiteltäessä virkamiehiä, viranhaltijoita tai 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimus
laissa tarkoitettuja toimihenkilöitä koskevia 
asioita työtuomioistuin on päätösvaltainen, 
kun kaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuista 
virkasuhteisiin perehtyneistä jäsenistä, joista 
toinen on julkiselta työnantajapuolelta ja toi
nen virkamiespuolelta, on läsnä yhden työnan
tajapuolelta ja yhden työntekijäpuolelta olevan 
jäsenen sijasta. 

11 § 
Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia saa

daan työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
muksessa olevan määräyksen perusteella jättää 
välimiesten välimiesmenettelystä annetun lain 
(46/28) mukaan ratkaistavaksi, ei kuitenkaan, 
milloin työehtosopimus työehtosopimuslain, 
virkaehtosopimus valtion virkaehtosopimus
lain, kunnallisen virkaehtosopimuslain tai 
evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuk
sista annetun lain taikka toimiehtosopimus yk
sityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimus-

Ehdotus 

2§ 

Kahdeksan jäsentä, joiden on oltava työsuh
teisiin perehtyneitä, nimittää tasavallan presi
dentti kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Näistä 
jäsenistä neljä nimitetään työnantajayhdistys
ten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä 
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdis
tysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityk
sestä. Neljä muuta jäsentä, joiden on oltava 
virkasuhteisiin perehtyneitä, nimittää tasaval
lan presidentti niin ikään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään 
valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkki
nalaitoksen ja evankelis-luterilaisen kirkon so
pimusvaltuuskunnan ja kaksi valtion virkamies
ten sekä kunnallisten ja kirkollisten viranhalti
jain ammattiyhdistysten edustavimpien keskus
järjestöjen esityksestä. Kutakin jäsentä kohti 
nimitetään kaksi varajäsentä samalla tavalla. 

8§ 

Käsiteltäessä virkamiehiä tai viranhaltijoita 
koskevia asioita työtuomioistuin on päätösval
tainen, kun kaksi 2 §:n 3 momentissa tarkoite
tuista virkasuhteisiin perehtyneistä jäsenistä, 
joista toinen on julkiselta työnantajapuolelta ja 
toinen virkamiespuolelta, on läsnä yhden työn
antajapuolelta ja yhden työntekijäpuolelta ole
van jäsenen sijasta. 

11 § 
Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia saa

daan työehto- tai virkaehtosopimuksessa olevan 
määräyksen perusteella jättää välimiesten väli
miesmenettelystä annetun lain ( 46/28) mukaan 
ratkaistavaksi, ei kuitenkaan, milloin työehto
sopimus työehtosopimuslain tai virkaehtosopi
mus valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen 
virkaehtosopimuslain tai evankelis-luterilaisen 
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 
säännösten nojalla vaaditaan julistettavaksi 
purkautuneeksi. 
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lain säännösten nojalla vaaditaan julistettavaksi 
purkautuneeksi. 

Jos työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopi
muksen mukaan sitä koskevasta tai siitä joh
tuvasta riitaisuudesta on sovinnon aikaansaa
miseksi ensin neuvoteltava, ei riita-asiaa saa 
työtuomioistuimessa tutkia, ennen kuin sellai
nen neuvottelu on tapahtunut, paitsi jos asian
haaroista käy ilmi, ettei kantaja ole syypää 
neuvottelun tapahtumatta jäämiseen. 

13 § 
Virkaehto- tai toimiehtosopimusta koskevis

sa asioissa panee kanteen vireille ja sitä ajaa 
virkaehto- tai toimiehtosopimukseen osallinen 
omissa nimissään myös niiden puolesta, jotka 
sen tekemän virkaehto- tai toimiehtosopimuk
sen johdosta ovat sopimukseen sidotut. Virka
ehto- tai toimiehtosopimukseen muutoin kuin 
osallisena sidottu saa esiintyä kantajana vain 
jos osoittaa, että sopimukseen osallinen on 
antanut siihen luvan tai kieltäytynyt panemasta 
kannetta vireille tai sitä ajamasta. 

Virkaehto- tai toimiehtosopimukseen osalli
nen yhdistys ajaa kannetta työtuomioistuimes
sa omissa nimissään niidenkin virkamiesten, 
viranhaltijain ja toimihenkilöiden puolesta, jot
ka eivät ole virkaehto- tai toimiehtosopimuk
seen sidottuja, mutta joiden palvelussuhteen 
ehtoja valtio, kunta tai kuntainliitto, evankelis
luterilainen kirkko, sen seurakunta, seurakun
taliitto tai muu seurakuntain yhtymä taikka 
yksityinen valtionapulaitos ei saa määrätä tai 
sopia sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa vir
kaehto- tai toimiehtosopimuksen kanssa. 

Virkaehto- tai toimiehtosopimusta koske
vaan kanteeseen vastaa sopimukseen osallinen 
omasta puolestaan ja niiden puolesta, jotka sen 
tekemän virkaehto- tai toimiehtosopimuksen 
johdosta ovat siihen sidotut. Se, jota vastaan 
kanteessa tehdään vaatimuksia, on kutsuttava 
myös aina itse asiassa kuultavaksi. Kanteeseen, 
jossa vaaditaan seuraamusta virkaehto- tai 
toimiehtosopimuksen määräysten rikkomisesta 
taikka työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymisestä 
tai osallistumisesta muutoin kuin kunnallisen 
sopimusvaltuuskunnan, evankelis-luterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskunnan tai yksityisten 
valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnan tai 
toimenpiteeseen ryhtyneen yhdistyksen päätök
sen perusteella, vastaa henkilökohtaisesti se, 
jota vastaan vaatimuksia tehdään. 

Ehdotus 

Jos työehto- tai virkaehtosopimuksen mukaan 
sitä koskevasta tai siitä johtuvasta riitaisuudes
ta on sovinnon aikaansaamiseksi ensin neuvo
teltava, ei riita-asiaa saa työtuomioistuimessa 
tutkia, ennen kuin sellainen neuvottelu on 
tapahtunut, paitsi jos asianhaaroista käy ilmi, 
ettei kantaja ole syypää neuvottelun tapahtu
matta jäämiseen. 

13 § 
Virkaehtosopimusta koskevissa asiOissa pa

nee kanteen vireille ja sitä ajaa virkaehtosopi
mukseen osallinen omissa nimissään myös nii
den puolesta, jotka sen tekemän virkaehtosopi
muksen johdosta ovat sopimukseen sidotut. 
Virkaehtosopimukseen muutoin kuin osallisena 
sidottu saa esiintyä kantajana vain jos osoittaa, 
että sopimukseen osallinen on antanut siihen 
luvan tai kieltäytynyt panemasta kannetta vi
reille tai sitä ajamasta. 

Virkaehtosopimukseen osallinen yhdistys ajaa 
kannetta työtuomioistuimessa omissa nimis
sään niidenkin virkamiesten ja viranhaltijain 
puolesta, jotka eivät ole virkaehtosopimukseen 
sidottuja, mutta joiden palvelussuhteen ehtoja 
valtio, kunta tai kuntayhtymä, evankelis-luteri
lainen kirkko, sen seurakunta, seurakuntaliitto 
tai muu seurakunlain yhtymä ei saa määrätä 
tai sopia sellaisiksi, että ne ovat ristiriidassa 
virkaehtosopimuksen kanssa. 

Virkaehtosopimusta koskevaan kanteeseen 
vastaa sopimukseen osallinen omasta puoles
taan ja niiden puolesta, jotka sen tekemän 
virkaehtosopimuksen johdosta ovat siihen sido
tut. Se, jota vastaan kanteessa tehdään vaati
muksia, on kutsuttava myös aina itse asiassa 
kuultavaksi. Kanteeseen, jossa vaaditaan seu
raamusta virkaehtosopimuksen määräysten rik
komisesta taikka työtaistelutoimenpiteeseen 
ryhtymisestä tai osallistumisesta muutoin kuin 
kunnallisen työmarkkinalaitoksen tai evankelis
luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan tai 
toimenpiteeseen ryhtyneen yhdistyksen päätök
sen perusteella, vastaa henkilökohtaisesti se, 
jota vastaan vaatimuksia tehdään. 
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Mitä tässä pykälässä säädetään osallisesta, 
sovelletaan vastaavasti valtion virkaehtosopi
muslain 6 §:n 2 momentissa, kunnallisen virka
ehtosopimuslain 6 §:n 2 momentissa, evankelis
luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista anne
tun lain 6 §:n 2 momentissa ja yksityisten 
valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 8 §:n 2 
momentissa tarkoitettuun yhdistykseen. 

Valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen 
virkaehtosopimuslain, evankelis-luterilaisen 
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain tai 
yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimus
lain soveltamista koskevassa muussa kuin 1, 2 
tai 3 momentissa tarkoitetussa asiassa on kan
tajana valtio ja valtion virkaehtosopimuslain 3 
a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
työnantajayhdistys tai liikelaitos, kunnallinen 
työmarkkinalaitos, evankelis-luterilaisen kirkon 
sopimusvaltuuskunta tai yksityisten valtionapu
laitosten sopimusvaltuuskunta tai, milloin virka
ehtosopimus on kunnan tai kuntayhtymän, 
seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun seura
kuntain yhtymän taikka toimiehtosopimus yksi
tyisen valtionapulaitoksen tekemä, tämä, taikka 
virkamiehiä, viranhaltijoita taikka yksityisten 
valtionapulaitosten toimihenkilöitä edustava yh
distys. 

32 a § 
Jos kanne perustuu sellaiseen työehto-, vir

kaehto- tai toimiehtosopimukseen, jossa asian
osaisten ohella on muita sopimukseen osallisia 
tai joka sitoo asianosaisia muutoin kuin sopi
mukseen osallisina, työtuomioistuin voi asian
osaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan va
rata sopimukseen osalliselle, joka ei ole asiassa 
asianosainen, tilaisuuden esittää lausumansa. 
Samoin voidaan menetellä, ·jos asiassa olisi 
mahdollisesti sovellettava muuta kuin sitä työ
ehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimusta, johon 
kanne perustuu. 

34§ 

Tuomiossa tulee olla lyhyt selostus itse rii
dasta, ratkaisun perustelut, asianomaiset lain ja 
työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimuksen 
kohdat ja tuomiolauselma, joka osoittaa, mihin 
lopputulokseen asiassa on päädytty. Tuomiossa 
on mainittava asian ratkaisemiseen osallistunei-

Ehdotus 

Mitä tässä pykälässä säädetään osallisesta, 
sovelletaan vastaavasti valtion virkaehtosopi
muslain 6 §:n 2 momentissa, kunnallisen virka
ehtosopimuslain 6 §:n 2 momentissa ja evanke
lis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 
annetun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun 
yhdistykseen. 

Valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen 
virkaehtosopimuslain tai evankelis-luterilaisen 
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain so
veltamista koskevassa muussa kuin 1, 2 tai 3 
momentissa tarkoitetussa asiassa on kantajana 
valtio, valtion virkaehtosopimuslain 3 a §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuiten
kin työnantajayhdistys tai liikelaitos, kunnalli
nen työmarkkinalaitos tai evankelis-luterilaisen 
kirkon sopimusvaltuuskunta tai, milloin virka
ehtosopimus on kunnan tai kuntayhtymän, 
seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun seura
kuntain yhtymän tekemä, tämä, taikka virka
miehiä tai viranhaltijoita edustava yhdistys. 

32 a§ 
Jos kanne perustuu sellaiseen työehto- tai 

virkaehtosopimukseen, jossa asianosaisten ohel
la on muita sopimukseen osallisia tai joka sitoo 
asianosaisia muutoin kuin sopimukseen osalli
sina, työtuomioistuin voi asianosaisen pyyn
nöstä tai omasta aloitteestaan varata sopimuk
seen osalliselle, joka ei ole asiassa asianosainen, 
tilaisuuden esittää lausumansa. Samoin voi
daan menetellä, jos asiassa olisi mahdollisesti 
sovellettava muuta kuin sitä työehto- tai virka
ehtosopimusta, johon kanne perustuu. 

34§ 

Tuomiossa tulee olla lyhyt selostus itse rii
dasta, ratkaisun perustelut, asianomaiset lain ja 
työehto- tai virkaehtosopimuksen kohdat ja tuo
miolauselma, joka osoittaa, mihin lopputulok
seen asiassa on päädytty. Tuomiossa on mai
nittava asian ratkaisemiseen osallistuneiden jä-
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den jäsenten nimet ja ilmoitettava, onko tuo
miosta äänestetty. 

39§ 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jon

ka ratkaiseminen edellyttää erityistä työehto-, 
virkaehto- tai toimiehtosopimusolojen tunte
musta, voi tuomioistuin, milloin katsoo sen 
tarpeelliseksi tai asianosainen sitä vaatii, pyy
tää asiasta tältä osin lausunnon työtuomiois
tuimelta. 

Jos lausuntopyyntö koskee tietyn työehto-, 
virkaehto- tai toimiehtosopimuksen oikeata si
sältöä tai soveltamista taikka sen yksittäisen 
määräyksen oikeata tulkintaa, on sopimukseen 
osallisille varattava tilaisuus tulla asiassa kuul
luiksi. Tässä tarkoituksessa työtuomioistuin 
kehottaa osallisia määräajassa antamaan lau
suntonsa. Jos osalliset tällöin ovat asiassa eri 
mieltä, toimitetaan asiassa työtuomioistuimen 
harkinnan mukaan valmistelu ja pääkäsittely. 

2 3401650 

Ehdotus 

senten nimet ja ilmoitettava, onko tuomiosta 
äänestetty. 

39§ 
Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jon

ka ratkaiseminen edellyttää erityistä työehto
tai virkaehtosopimusolojen tuntemusta, voi tuo
mioistuin, milloin katsoo sen tarpeelliseksi tai 
asianosainen sitä vaatii, pyytää asiasta tältä 
osin lausunnon työtuomioistuimelta. 

Jos lausuntopyyntö koskee tietyn työehto- tai 
virkaehtosopimuksen oikeata sisältöä tai sovel
tamista taikka sen yksittäisen määräyksen oi
keata tulkintaa, on sopimukseen osallisille va
rattava tilaisuus tulla asiassa kuulluiksi. Tässä 
tarkoituksessa työtuomioistuin kehottaa osalli
sia määräajassa antamaan lausuntonsa. Jos 
osalliset tällöin ovat asiassa eri mieltä, toimi
tetaan asiassa työtuomioistuimen harkinnan 
mukaan valmistelu ja pääkäsittely. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 




