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EDUSKUNNAN VASTAUS 216/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä
vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 200 l ja
2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
(HE 196/2000 vp).

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 44/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
indeksiehdon käytöstä vuosia 2001 ja 2002 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

2§

Kielletyt ehdot ja muut kielletyt sidonnaisuudet

Sallittu ehto

Hintojen, palkkojen, ansioiden tai muiden
kustannusten kehitystä kuvaavan indeksin muutoksiin perustuvaa indeksiehtoa taikka muuta
siihen verrattavaa välitöntä tai välillistä sidonnaisuutta ei saa ottaa työ- ja virkaehtosopimukseen, jollei 2 §:stä muuta johdu.
Muuhunkaan sopimukseen ei saa ottaa indeksiehtoa taikka muuta siihen verrattavaa välitöntä tai välillistä sidonnaisuutta, jos sopimuksen
tarkoituksena on 1 momentissa säädetyn kiellon
kiertäminen.

Työ- ja virkaehtosopimuksiin, jotka on uudistettu keskustason työmarkkinaosapuolten 17
päivänä marraskuuta 2000 allekirjoittaman neuvottelutuloksen ja sen mukaisesti solmitun tulopoliittisen sopimuksen mukaisesti, saadaan ottaa tulopoliittisen sopimuksen mukainen indeksiehto.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin sopimuksiin ei sovelleta indeksiehdon käytön rajoittamisesta annettua lakia ( /2000).
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3§

Mitättömyys
Edellä 1 §:ssä tarkoitettu ehto tai muu sidonnaisuus on mitätön.
4§

Valvontaelin
Valtioneuvosto voi tarvittaessa asettaa erityisen valvontaelimen valvomaan tämän lain noudattamista. Valvontaelimessä noudatettavasta
menettelystä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Valvontaelimessä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä ja näillä henkilökohtaiset varajäsenet Jäsenten ja varajäsenten tulee olla työ- tai virkasuhteisiin perehtyneitä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja näiden
varajäsenet määrätään enintään tämän lain voimassaoloajaksi henkilöistä, joiden ei voida katsoa edustavan työnantaja- eikä työntekijäetuja.
Jäsenistä kaksi määrätään työnantajayhdistysten edustaviropien keskusjärjestöjen, kaksi työntekijöiden
ja
toimihenkilöiden
2 §:n
1 momentissa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittaneiden keskusjärjestöjen, yksi valtiovarainministeriön, kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja kirkon sopimusvaltuuskunnan sekä yksi
valtion virkamiesten, kunnallisten ja kirkollisten viranhaltijoiden palveluksessa olevien ammattiyhdistysten 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen allekirjoittaneiden keskusjärjestöjen esityksestä. Kullekin jäsenelle määrätään
henkilökohtainen varajäsen samalla tavalla.

valvontaelimelle tietoja, joita tämä tarvitsee valvoessaan tämän lain noudattamista. Tiedot on
annettava valvontaelimen asettamassa määräajassa, ja ne on annettava kirjallisina, jos valvontaelin niin vaatii.
Jos valvontaelin toteaa, että 1 §:ssä tarkoitettuun sopimukseen sisältyy mainitussa pykälässä
tarkoitettu ehto tai muu sidonnaisuus, se voi velvoittaa sopijaosapuolet saattamaan sopimuksen
lain mukaiseksi asettamassaan määräajassa.

6§
Tiedonantovelvollisuus
Edellä 2 §: ssä tarkoitetun työ- ja virkaehtosopimuksen työnantajasopijapuolen on kuukauden
kuluessa tämän lain voimaantulosta toimitettava
jäljennös sopimuksesta valtiovarainministeriölle. ·

7§
Muutoksenhaku
Valvontaelimen päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä
kuin
hallintolainkäyttölaissa
(586/ 1996) säädetään.

8§
Tarkemmat säännökset
Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.
9§

5§

Valvontakeinot
Työ- ja virkaehtosopimuksen sopijaosapuoli
on velvollinen antamaan 4 §:ssä tarkoitetulle

2

Voimassaoloaika
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
2001 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta
2003.
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Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2000

3

