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Laki
työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) 2 a, 4—7, 10, 40 ja 47 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 a ja 5 § laissa 572/2015, 6 § laeissa 1208/2003 ja 561/2006,

40 § laissa 959/2000 sekä 47 § osaksi laissa 572/2015, sekä 
muutetaan lain nimike sekä 2, 3, 8 ja 9 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 § laeissa 214/2000 ja 561/2006, 8 § laeissa 1007/1982,

951/1993, 252/1994, 59/2001 ja 445/2001 ja 9 § osaksi laissa 1007/1982, seuraavasti: 

Laki
oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa

2 § 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, työtuomioistuimesta säädetään

tuomioistuinlaissa (673/2016).

3 §
Työtuomioistuimen puheenjohtajana toimii presidentti tai työtuomioistuinneuvos. Pu-

heenjohtajana voi tarvittaessa toimia myös tuomioistuinlain 6 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettu lainoppinut asiantuntijajäsen (varapuheenjohtaja). 

8 §
Työtuomioistuin on päätösvaltainen, jollei 2 momentista muuta johdu, kun siinä on pre-

sidentti tai työtuomioistuinneuvos puheenjohtajana, toinen tuomioistuinlain 6 luvun 2 §:n
2 momentissa tarkoitetuista asiantuntijajäsenistä, jotka eivät edusta työnantaja- tai työnte-
kijäetuja, sekä neljä mainitussa momentissa tarkoitetuista työsuhteisiin perehtyneistä
asiantuntijajäsenistä, joista kahden on oltava työnantaja- ja kahden työntekijäpuolelta.
Työtuomioistuinneuvos voi toimia jäsenenä käsiteltäessä asiaa presidentin puheenjohdol-
la. Työtuomioistuimen jäsenenä voi toimia myös tuomioistuinlain 18 luvussa tarkoitettu
asessori. Näissä tapauksissa työtuomioistuinneuvokseen ja asessoriin sovelletaan, mitä
tuomioistuinlaissa säädetään sellaisesta asiantuntijajäsenestä, joka ei edusta työnantaja-
tai työntekijäetuja. Tarvittaessa varajäsen tulee poissaolevan tai puheenjohtajana toimivan
jäsenen sijaan.

Käsiteltäessä virkaehtosopimusta tai julkisyhteisöä sitovaa työehtosopimusta koskevaa
asiaa työtuomioistuin on päätösvaltainen, kun kaksi tuomioistuinlain 6 luvun 2 §:n
2 momentissa tarkoitetuista virkasuhteisiin perehtyneistä asiantuntijajäsenistä, joista toi-
nen on julkiselta työnantajapuolelta ja toinen virkamiespuolelta, on läsnä yhden työnanta-
japuolelta ja yhden työntekijäpuolelta olevan asiantuntijajäsenen sijasta. 
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Työtuomioistuin on päätösvaltainen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa, kun sii-
nä on presidentti tai työtuomioistuinneuvos puheenjohtajana ja kaksi asiantuntijajäsentä,
jotka eivät edusta työnantaja- tai työntekijäetuja, sekä yksi asiantuntijajäsen työnantaja- ja
työntekijäpuolelta.

Katselmuksen voi suorittaa puheenjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä, joista asian laa-
dun mukaan toinen on yksityiseltä tai julkiselta työnantajapuolelta ja toinen vastaavasti
työntekijä- tai virkamiespuolelta.

Jos lainkäytön yhdenmukaisuus, asiassa annettavan ratkaisun laaja merkitys tai muu
tärkeä syy vaatii, asian käsittelyyn työtuomioistuimessa osallistuvat puheenjohtajat ja
kaikki varsinaiset asiantuntijajäsenet. Jolleivät kaikki jäsenet voi osallistua käsittelyyn,
läsnä olevat määräytyvät 1 ja 2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Työtuomioistuimessa on vain puheenjohtaja valmistelussa ja ratkaistaessa asia tuo-
miolla 23 §:n 2 momentin nojalla. Puheenjohtaja voi määrätä esittelijän antamaan valmis-
telussa työtuomioistuimen puolesta haasteita ja kutsuja sekä toimittamaan kirjallisen val-
mistelun. 

Työtuomioistuin on päätösvaltainen ratkaisemaan väitteen tuomarin esteellisyydestä,
kun siinä on puheenjohtaja ja kaksi asiantuntijajäsentä, joista toinen on työnantajapuolelta
ja toinen työntekijä- tai virkamiespuolelta. 

9 §
Työtuomioistuin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. 
Presidentti määrää asioiden jakautumisesta 8 §:n mukaisesti työtuomioistuimen käsitel-

täviksi ja vahvistaa puheenjohtajien ja jäsenten istuntovuorot. Asioiden jakamisesta työ-
tuomioistuimessa säädetään lisäksi tuomioistuinlain 8 luvun 7 ja 8 §:ssä. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
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