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om ändring av lagen om arbetsdomstolen
Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om arbetsdomstolen (646/1974) 1 § 1 mom., 11 § och 13 § 5 mom.,
sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 13 § 5 mom. i lag 1199/2003 samt 11 § i lagarna 252/1994
och 1199/2003, som följer:
1§
Arbetsdomstolen handlägger och avgör i
egenskap av specialdomstol tvistemål angående arbetskollektivavtal för arbetstagare och
tjänstekollektivavtal för tjänstemän samt tvister som grundar sig på lagen om kollektivavtal (436/1946), lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970), lagen om kommunala
tjänstekollektivavtal (669/1970), lagen om
den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974), 10—13 kap. i lagen
om riksdagens tjänstemän (1197/2003),
12—16 kap. i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och 7 och 8 kap. i lagen
om republikens presidents kansli (100/2012),
då frågan gäller
1) arbets- eller tjänstekollektivavtalets giltighet, bestånd, innebörd och omfattning
samt den rätta tolkningen av en bestämd avtalspunkt,
2) om något förfarande står i överensstämmelse med arbets- eller tjänstekollektivavtal
eller ovan nämnda författningar, eller
3) påföljd av förfarande som strider mot
arbets- eller tjänstekollektivavtal eller ovan
nämnda författningar, dock inte i fråga om
straffpåföljd eller disciplinär påföljd.
— — — — — — — — — — — — —
RP 91/2011
FvUB 1/2011
GrUU 23/2011
RSv 2/2012

11 §
Tvistemål som ankommer på arbetsdomstolen kan med stöd av en bestämmelse i ett
arbets- eller tjänstekollektivavtal överlämnas
till skiljemän för att avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande (967/1992), dock inte när det
yrkas att ett kollektivavtal enligt lagen om
kollektivavtal eller ett tjänstekollektivavtal
enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal,
lagen om kommunala tjänstekollektivavtal,
lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans
tjänstekollektivavtal, lagen om riksdagens
tjänstemän, lagen om Finlands Banks tjänstemän eller lagen om republikens presidents
kansli ska förklaras hävt.
Om det enligt ett arbets- eller tjänstekollektivavtal först ska föras underhandlingar om
förlikning i en tvist som gäller eller följer av
kollektivavtalet, får tvistefrågan inte tas upp
till prövning vid arbetsdomstolen förrän en
sådan underhandling förts, utom då det av
omständigheterna framgår att käranden inte är
skyldig till att underhandlingar inte har förts.
13 §
— — — — — — — — — — — — —
Kärande i ett sådant annat än i 1, 2 eller 3
mom. avsett mål som gäller tillämpning av
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lagen om statens tjänstekollektivavtal, lagen
om kommunala tjänstekollektivavtal, lagen
om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal, lagen om riksdagens tjänstemän, lagen om Finlands Banks tjänstemän
eller lagen om republikens presidents kansli
är staten, dock arbetsgivarföreningen eller affärsverket i de fall som avses i 3 a § 1 mom. i
lagen om statens tjänstekollektivavtal, kommunala arbetsmarknadsverket, den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation,
riksdagen eller Finlands Bank eller, då tjäns-

tekollektivavtal har ingåtts av en kommun
eller en samkommun, en församling, ett församlingsförbund eller någon annan sammanslutning av församlingar, kommunen, samkommunen, församlingen, församlingsförbundet eller sammanslutningen av församlingar eller också en förening som företräder
tjänstemän eller tjänsteinnehavare.
— — — — — — — — — — — — —
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

I Helsingfors den 24 februari 2012
Republikens President
TARJA HALONEN

Statsministerns ställföreträdare, finansminister Jutta Urpilainen
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