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Laki
työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työriitojen sovittelusta annetun lain (420/1962) 10 ja 16 §, sellaisena kuin

niistä on 16 § laissa 1179/1993, ja
lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §
Sen lisäksi, mitä 9 §:ssä säädetään, valtakunnansovittelija tai tämän määräämä sovitte-

lija voi työriidan osapuolen tai osapuolten pyynnöstä aloittaa vapaaehtoisen sovittelun, jos
kaikki osapuolet siihen suostuvat. 

Sovittelijan on viipymättä annettava 1 momentissa tarkoitettu pyyntö tiedoksi niille
osapuolille, jotka eivät ole pyytäneet sovittelua. Osapuolilta on tiedusteltava suostumusta
sovittelumenettelyn aloittamiseen ja varattava heille tilaisuus antaa pyynnön johdosta kir-
jallinen lausumansa.

Sovittelijan on harkittava osapuolten pyynnön ja lausumien perusteella, aloitetaanko
sovittelumenettely.

Vapaaehtoisessa sovittelussa noudatetaan 10 §:n 3 momentissa säädettyä lukuun otta-
matta lisäksi, mitä 10–12 §:ssä säädetään sovittelutoimesta. 

10 § 
Sovittelijan on, kun hän katsoo sen asianmukaiseksi tai kun osapuoli pyytää taikka kun

sovittelija on päättänyt aloittaa 9 a §:n mukaisen vapaaehtoisen sovittelun ja osapuolet
ovat siihen suostuneet, kutsuttava osapuolet neuvotteluihin. Neuvotteluissa sovittelija toi-
mii puheenjohtajana ja määrää, millä tavoin ja missä järjestyksessä riitakohdat on käsitel-
tävä.

Osapuolen on saavuttava sovittelijan määräämään neuvottelutilaisuuteen tai lähetettävä
siihen edustajansa sekä annettava sovittelijalle tämän asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa ennen neuvottelujen aloittamista kirjallinen selvitys riidan kohteesta, sisällöstä,
asiassa esittämistään vaatimuksista sekä muut sovittelijan tarpeellisiksi katsomat tiedot.
Osapuoli voi asettaa ehdon, ettei annettuja tietoja ilman tämän lupaa saa muille ilmaista.

Ennen neuvottelujen aloittamista tai niiden kestäessä sovittelija voi alistaa osapuolten
harkittavaksi, eikö aiotun työtaistelun aloittamista olisi siirrettävä siihen asti, kunnes so-
vittelun tulos on saatu selville.

Sovittelija voi päättää 9 a §:n mukaisen vapaaehtoisen sovittelun, jos neuvotteluissa il-
menee, ettei sovinnon edellytyksiä ole. 

Vapaaehtoinen sovittelu päättyy, jos osapuoli tekee 7 §:n mukaisen ilmoituksen työn-
seisauksen toimeenpanemisesta.
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16 § 
Tätä lakia ei sovelleta sellaiseen työehto- tai virkaehtosopimusta koskevaan riita-

asiaan, joka kuuluu työtuomioistuimen käsiteltäviin tai joka sopimuksen mukaan on väli-
miesten ratkaistava lukuun ottamatta 9 a §:n mukaisessa vapaaehtoisessa sovittelussa so-
viteltavia riita-asioita. Sovittelijan on saatuaan selvityksen siitä, että tätä lakia ei edellä
tässä pykälässä säädetyn perusteella sovelleta riitaan, ilmoitettava tästä osapuolille.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023.
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