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Laki
kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain (670/1970) nimeke sekä 1,

1 a ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 1/1975 sekä 1 a § laissa 205/1991,
seuraavasti:

Laki
kunnan ja hyvinvointialueen työehtosopimuksista

1 §
Työehtosopimuksen kunnan, kuntayhtymän, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän

sekä kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun
lain (630/2021) 4 §:n 2 momentin mukaisen jäsenyhteisön puolesta tekee Kunta- ja hyvin-
vointialuetyönantajat KT, johon sovelletaan, mitä työehtosopimuslaissa (436/1946) sää-
detään työnantajasta tai rekisteröidystä työnantajain yhdistyksestä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään
erikseen kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä anne-
tussa laissa.

Mitä tässä laissa säädetään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n järjestysmuo-
dosta ja toiminnasta, sovelletaan Ahvenanmaan maakunnassa elimeen, joka sen mukaan
kuin siitä maakunnan lainsäädännössä säädetään, edustaa kuntia kunnallisia työehtosopi-
muksia tehtäessä Ahvenanmaan maakunnassa.

1 a §
Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelus-

suhteen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty kunnan tai kuntayhtymän
harkintaan, kunnanvaltuuston tai yhtymävaltuuston päätösvaltaa voidaan sen estämättä,
mitä kuntalain (410/2015) 91 §:ssä säädetään, hallintosäännöllä taikka muutoin kunnan-
valtuuston tai yhtymävaltuuston päätöksellä siirtää muulle kunnalliselle viranomaiselle.

Jos työehtosopimuksen soveltamisesta tai työntekijän palkasta taikka muusta palvelus-
suhteen ehdosta päättäminen on työehtosopimuksessa jätetty hyvinvointialueen tai hyvin-
vointiyhtymän harkintaan, aluevaltuuston päätösvaltaa voidaan sen estämättä, mitä hyvin-
vointialueesta annetun lain (611/2021) 96 §:ssä säädetään, hallintosäännöllä taikka muu-
toin aluevaltuuston päätöksellä siirtää muulle hyvinvointialueen viranomaiselle.

2 §
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT voi valtuuttaa kunnan, kuntayhtymän, hyvin-

vointialueen, hyvinvointiyhtymän tai kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunval-
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vonnan järjestämisestä annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaisen jäsenyhteisön omasta
puolestaan tekemään työehtosopimuksen hallituksen tai jaoston määräämissä rajoissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.
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