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työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) 1 §:n 1 momentti, 11 § ja 13 §:n 5

momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti ja 13 §:n 5 momentti laissa 1199/2003 sekä 11 §

laeissa 252/1994 ja 1199/2003, seuraavasti:

1 §
Työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee eri-

koistuomioistuimena työntekijöiden työehto-
sopimuksia ja virkamiesten virkaehtosopi-
muksia koskevat sekä työehtosopimuslakiin
(436/1946), valtion virkaehtosopimuslakiin
(664/1970), kunnalliseen virkaehtosopimus-
lakiin (669/1970), evankelis-luterilaisen kir-
kon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin
(968/1974), eduskunnan virkamiehistä anne-
tun lain (1197/2003) 10—13 lukuun, Suomen
Pankin virkamiehistä annetun lain
(1166/1998) 12—16 lukuun ja tasavallan pre-
sidentin kansliasta annetun lain (100/2012) 7
ja 8 lukuun perustuvat riita-asiat, kun kysy-
mys on:

1) työehto- tai virkaehtosopimuksen päte-
vyydestä, voimassaolosta, sisällyksestä ja
laajuudesta sekä tietyn sopimuskohdan oi-
keasta tulkinnasta;

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

3) työehto- tai virkaehtosopimuksen
taikka edellä mainittujen säädösten vastaisen
menettelyn seuraamuksesta, ei kuitenkaan

rangaistus- tai kurinpidollisesta seuraamuk-
sesta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §
Työtuomioistuimeen kuuluva riita-asia

saadaan työehto- tai virkaehtosopimuksessa
olevan määräyksen perusteella jättää väli-
miesten välimiesmenettelystä annetun lain
(967/1992) mukaan ratkaistavaksi, ei kuiten-
kaan, milloin työehtosopimus työehtosopi-
muslain taikka virkaehtosopimus valtion vir-
kaehtosopimuslain, kunnallisen virkaehtoso-
pimuslain, evankelis-luterilaisen kirkon vir-
kaehtosopimuksista annetun lain, eduskunnan
virkamiehistä annetun lain, Suomen Pankin
virkamiehistä annetun lain tai tasavallan pre-
sidentin kansliasta annetun lain säännösten
nojalla vaaditaan julistettavaksi purkautu-
neeksi.

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 neuvot-
telu on tapahtunut, paitsi jos asianhaaroista
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käy ilmi, ettei kantaja ole syypää neuvottelu-
jen tapahtumatta jäämiseen.

13 §
— — — — — — — — — — — — —

Valtion virkaehtosopimuslain, kunnallisen
virkaehtosopimuslain, evankelis-luterilaisen
kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain,
eduskunnan virkamiehistä annetun lain, Suo-
men Pankin virkamiehistä annetun lain tai
tasavallan presidentin kansliasta annetun lain
soveltamista koskevassa muussa kuin 1, 2 tai
3 momentissa tarkoitetussa asiassa on kanta-
jana valtio, valtion virkaehtosopimuslain

3 a §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauk-
sissa kuitenkin työnantajayhdistys tai liikelai-
tos, kunnallinen työmarkkinalaitos, evanke-
lis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunta,
eduskunta tai Suomen Pankki taikka, milloin
virkaehtosopimus on kunnan tai kuntayhty-
män, seurakunnan, seurakuntaliiton tai muun
seurakuntain yhtymän tekemä, tämä, taikka
virkamiehiä tai viranhaltijoita edustava yh-
distys.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2012.
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