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Saapunut 26.04.2006 
Käsittely päättynyt 02.06.2006 LaVM 8/2006 vp 
 
Käsittelyvaiheet 

2ZJ24,2QQiL       Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. 
Ennakkokäsittely 24.05,2006        Asiantuntijoiden kuuleminen 

- ma. käräjätuomari, hallitussihteeri Sami Sarvilinna, oikeusministeriö (K) 
- työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo, työtuomioistuin (K) 
- puheenjohtaja, presidentti Pauliine Koskelo, tuomarinvalintalautakunta 

- varatuomari Kimmo Kurki, Elinkeinoelämän keskusliitto ry 
 työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK ry 
Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

31.05.2006 -
Käsittely 
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Oikeusministeriö 
Ma. käräjätuomari, 
hallitussihteeri Sami Sarvilinna HE 29/2006 vp 
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HE 29/2006 vp työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 

 
Työtuomioistuimen kahden puheenjohtajaviran vakinaistamisen tärkein tavoite on tuomiois-
tuimen riippumattomuuden korostaminen 

> Työtuomioistuin on tällä hetkellä Suomessa ainoa tuomioistuin, jonka kaikki 
(molemmat) puheenjohtajat ovat määräaikaisia 

> Valtio on työnantajana asianosainen työtuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa 
> Myös yksityisen sektorin työehtosopimusriidat voivat koskea työmarkkinapoliittisesti 

ja talouspoliittisesti herkkiä kysymyksiä 

> Valtion henkilöstöpoliittinen linjaus, pysyvässä tehtävässä vakinainen palvelussuhde 
> Eläkeiän yhdenmukaistaminen 

 
Työmarkkinajärjestöjen asema 

> TTLssä kolmikantainen kokoonpano 
> Puheenjohtajien oltava riippumattomia ja puolueettomia suhteessa nimittävään tahoon, 

valtioon, ja erityisesti suhteessa työmarkkinaosapuoliin 
> Työehtoriitojen ratkaisujärjestelmän uskottavuus 
> Tuomioistuimen riippumattomuuden ja työmarkkinajärjestöjen keskeisen roolin välistä 

tasapainoa on haettu säätämällä nimenomaisesti tuomarinvalintalautakunnan mah-
dollisuudesta pyytää keskusjärjestöiltä lausunto 

> Eniten keskustelua aiheuttanut kohta koko esityksessä. Muotoilu työryhmän 
yksimielisen ehdotuksen mukainen. Lausunnoissa kommentteja sekä 
säännöksen poistamisen että sen pakottavuuden puolesta 

 
Taustat 

> Työtuomioistuimen muistio (2004) sekä yleisten tuomioistuinten toimintakertomus 
vuodelta 2004 

> Valtioneuvoston apulaisoikeuskanslerin lainsäädäntöaloite toukokuu 2005 
> Oikeusministeriön asettama työryhmä, pj. professori Martti Kairinen, siht. työtuomio-

istuimen sihteeri Anne-Mari Mäkinen, jäsenet KKO, TTI, EK, palkansaajajärjestöt, 
OM (2), mietintö lokakuu 2005 

> Lausuntojen jälkeen HE virkatyönä 
 
Nimittäminen käytännössä 

> Presidentin viran julistaa haettavaksi korkein oikeus, työmorm^isminneuvoksen viran 
työtuomioistuin 

> Hakemukset lausuntoineen tuomarinvalintalautakunnalle 
> Mahdollisuus pyytää lausuntoa myös muilta tahoilta 
> Nimitysesitys 
> Esittely oikeusministeriöstä 
> TP nimittää 



 

TYÖTUOMIOISTUIN 
 
23.5.2006 

 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Hallitus on antanut Eduskunnalle esityksen HE 29/2006 vp laiksi työtuomioistuimesta annetun lain 

muuttamisesta. Työtuomioistuimen edustajana esitän lakivaliokunnalle asiasta lausuntonani 

kunnioittavasti seuraavan. 
 

Ehdotuksen mukaan työtuomioistuimen puheenjohtajien eli presidentin ja työtuomiois-

tuinneuvoksen virat muutettaisiin vakinaisesti täytettäviksi. Lisäksi puheenjohtajien sekä jäsenten 

ja varajäsenten eroamisikä muutettaisiin 68 vuodeksi. Aloite näihin uudistuksiin on tullut 

työtuomioistuimesta ja tuomioistuimen edustaja on myös osallistunut lainmuutoksia valmistelleen 

työryhmän työhön. Hallituksen nyt esittämät muutokset työtuomioistuimesta annettuun lakiin 

vastaavat uudistustarvetta, josta valmistelun kuluessa on vahvistunut eri osapuolten yhteinen 

käsitys. Kun puheenjohtajien nykyisin määräaikaiset virat vakinaistetaan, työtuomioistuimen 

riippumattomuudelle saadaan takeet, jotka epäilyksittä täyttävät myös Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen vaatimukset. Lakiehdotus on siis kaikin puolin kannatettava. 
 

Työtuomioistuinneuvoksen virka on voimassa olevan lain mukaan paitsi määräaikainen, myös 

harkinnanvaraisesti täytettävä. Viran vakinaistamista perustellaan myös työtuomioistuimeen 

saapuneiden asioiden määrään liittyvillä tiedoilla. Hallituksen esityksestä ilmenee, että 

työtuomioistuimen juttumäärät ovat 1990-luvun lopulta alkaen kasvaneet lukuun ottamatta vuotta 

2005. Kuluvana vuonna saapuneiden asioiden määrä on kuitenkin jälleen kääntynyt nousuun, niin 

että juttuja on tullut vireille tuntuvasti suurempi määrä (toukokuun lopulla yhteensä 73) kuin 

vastaavana ajankohtana edellisenä "huippuvuotena" 2004 (yhteensä 60). Työtuomioistuimen 

lainkäyttötehtävää hoitamaan tarvitaan pysyvästi kaksi päätoimista puheenjohtajaa, kuten 

hallituksen esityksessä perustellusti ehdotetaan. 
 
 
Helsingissä toukokuun 23 päivänä 2006 
 

Jorma Saloheimo 

työtuomioistuinneuvos 

LaVM X/2006 vp — HE 29/2006 vp 

Luonnos 2.6.2006 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ X/2006 vp 
 

Hallituksen esitys laiksi työtuomioistuimesta annetun 
lain muuttamisesta 

 
 

HE 29/2006 vp 



 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta (HE 

29/2006 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- ma. käräjätuomari, hallitussihteeri Sami Sarvilinna, oikeusministeriö 

- työtuomioistuinneuvos Jorma Saloheimo, työtuomioistuin 

- puheenjohtaja, presidentti Pauliine Koskelo, tuomarinvalintalautakunta 

- varatuomari Kimmo Kurki, Elinkeinoelämän keskusliitto ry 

- työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan työtuomioistuimesta annettua lakia muutettavaksi siten, että työ-

tuomioistuimen presidentin virka ja työtuomioistuinneuvoksen virka muutetaan vakinaisesti 

täytettäviksi. Muutoksella vahvistettaisiin työtuomioistuimen puheenjohtajien 

HE 29/2006 vp Versio 0.1 

LaVM X/20G6 vp — HE 29/2006 vp 
 

riippumattomuutta ja puolueettomuutta erityisesti Suomen perustuslaissa sekä Euroo- 

pan ihmisoikeussopimuksessa edellytetyllä tavalla. «  * 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuin- 

neuvoksen sekä työtuomioistuimen jäsenten ja varajäsenten eroamisiän muuttamista 67 

vuodesta 68 vuoteen yhdenmukaisesti virkamieslaissa säädetyn yleisen eroamisiän 

kanssa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin muutosehdotuksin. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 2 momentin mukaan tuomarinvalmtalautakunta voi ennen 

nimitysesityksen tekemistä pyytää hakijoista lausunnon saman pykälän 3 momentissa 
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tarkoitetuilta keskusjärjestöiltä. Perusteluiden (s. 8/1) mukaan tarkoituksena on kuitenkin, että 

lausunto pyydettäisiin tuomarinvalintalautakurman harkinnan mukaan paitsi keskusjärjestöiltä 

myös vastaavassa asemassa olevilta julkisen sektorin organisaatioilta. Valiokunta ehdottaa 

säännöstä täydennettäväksi siten, että sen sanamuoto vastaa perusteluista ilmenevää tarkoitusta. 

Lakiehdotuksen 2 §:n 3 momentin mukaan työtuomioistuimen jäsenistä kaksi nimitettäisiin 

muun muassa työministeriön esityksestä. Valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja 

työmarkkinapolitiikkaa sekä henkilöstön palvelussuhteen ehtoja koskevat asiat kuuluvat kuitenkin 

valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 17 §:n 7 kohdan mukaan valtiovarainministeriön 

toimialaan. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa säännöstä 
LaVM X/2006 vp — HE 29/2006 vp 

 

muutettavaksi siten, että nimitysesityksen tekemiseen osallistuu työministeriön asemesta 

valtiovarainministeriö. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen 

esityksen mukaisena paitsi 2 § muutettuna seuraavasti: 
 

Valiokunnan muutosehdotus 
 

2 §  

(1 mom. kuten HE) 

Presidentti, työtuomioistuinneuvos ja kaksi jäsentä nimitetään henkilöistä, joiden ei voida 

katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja. Presidentin ja työtuomiois-tuinneuvoksen 

nimittämisestä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa 

(205/2000). Tuomarinvalintalautakunta voi ennen nimitysesityksen tekemistä pyytää hakijoista 

lausunnon 3 momentissa tarkoitetuilta keskusjärjestöiltä ja työmarkkinalaitoksilta sekä 

valtiovarainministeriöltä ja Suomen Pankilta. Tässä momentissa tarkoitetut kaksi jäsentä toimivat 

tarvittaessa varapuheenjohtajina. Heidän on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon 

suorittaneita ja työoloihin perehtyneitä. Kummallekin jäsenelle nimitetään samat 

kelpoisuusvaatimukset täyttävät kaksi varajäsentä. 

Kahdeksan jäsenen on oltava työsuhteisiin perehtyneitä. Näistä jäsenistä neljä nimitetään 

työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen sekä neljä työntekijäin ja 

toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen esityksestä. Neljän muun 

jäsenen on oltava virkasuhteisiin perehtyneitä. Kaksi näistä jäsenistä nimitetään 

valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, evankelis-luterilai- 
LaVM X/2006 vp— HE 29/2006 vp 
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sen kirkon työmarkkinalaitoksen ja Suomen Pankin sekä kaksi valtion ja Suomen Pankin 

virkamiesten sekä kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijain ammattiyhdistysten edustavimpien 

keskusjärjestöjen esityksestä. Kutakin jäsentä kohti nimitetään kaksi varajäsentä samalla tavalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax /vihr 
vpj.   Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen/kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tarja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Juhani Sjöblom /kok 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors Ix.  

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Tuomo Antila. 


