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LUKU 8. NEUVOTTELUMENETTELY 
 
A TYÖEHTOSOPIMUKSEN TULKINTAA TAI SOVELTAMISTA  

KOSKEVIEN ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU 
 
120 § Välitön neuvonpito 
 
1 mom. Työpaikkaneuvottelu 
 

Työehtosopimuksen velvoittavan sopimusmääräyksen tulkintaa tai so-
veltamista koskevan erimielisyyden sattuessa on paikallisen työnanta-
jan edustajan ja työntekijän tai häntä edustavan luottamusmiehen py-
rittävä välittömällä neuvonpidolla selvittämään erimielisyydet (työpaik-
kaneuvottelut). 

 
2 mom. Erimielisyyden jatkokäsittely 
 

Mikäli asiaa ei saada selvitetyksi 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, 
voidaan se siirtää neuvoteltavaksi 121–123 §:ssä määrätyssä järjes-
tyksessä. 

 
3 mom. Pöytäkirja työpaikkaneuvottelusta 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jä-
senyhteisön ja luottamusmiehen välisistä työpaikkaneuvotteluista on 
vaadittaessa laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät ainakin neuvottelu-
jen osapuolet, neuvottelujen aika ja paikka, erimielisyyden kohteena 
olevat asiat sekä neuvottelujen lopputulos. 

 
121 § Paikallisneuvottelut 
 
1 mom. Osapuolet 
 

Edellä 120 §:n 2 momentin nojalla siirretyt neuvottelut käydään asian-
omaisen jäsenyhteisön ja asianomaisen sopimukseen osallisen allekir-
joittajajärjestön tai sen rekisteröidyn alayhdistyksen edustajan välillä 
(paikallisneuvottelut). 

 
Soveltamisohje 

 
Neuvottelut käydään työnantajan edustajan/edustajien ja allekirjoittaja-
järjestön tai sen alayhdistyksen valtuuttaman edustajan/edustajien vä-
lillä. Luottamusmies edustaa järjestöään ilman eri valtuutusta. Mikäli 
joku muu kuin luottamusmies edustaa järjestöä paikallisneuvottelussa, 
hänen on voitava osoittaa, että hänellä on asianmukaiset valtuudet toi-
mia järjestön puolesta. 
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2 mom. Paikallisneuvottelujen aloittaminen ja neuvotteluvaatimuksen sisältö 
 

Paikallisneuvottelut on aloitettava 2 viikon kuluessa siitä, kun vasta-
puolelle on jätetty kirjallinen vaatimus, jossa neuvottelujen kohteeksi 
tulevat asiat on ilmoitettu, elleivät osapuolet sovi pidemmästä määrä-
ajasta. 

 
122 § Keskusneuvottelut 
 
1 mom. Keskusneuvottelun osapuolet 
 

Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, voi sopimukseen 
osallinen saattaa asian käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa, joita käy-
dään Avaintyönantajat AVAINTA ry:n ja asianomaisen sopimukseen 
osallisen allekirjoittajajärjestön kesken. 

 
2 mom. Määräaika keskusneuvottelujen aloittamiselle 
 

Vaatimus keskusneuvottelujen käymisestä on pyrittävä tekemään 3 
kuukauden kuluessa paikallisneuvottelujen päättymisestä. 

 
3 mom. Keskusneuvottelujen aloittaminen ja neuvotteluvaatimuksen sisältö 
 

Keskusneuvottelut on aloitettava 3 viikon kuluessa siitä, kun vastapuo-
lelle on jätetty kirjallinen vaatimus, jossa neuvottelujen kohteeksi tule-
vat asiat on ilmoitettu, elleivät osapuolet sovi pidemmästä määrä-
ajasta. 

 
4 mom. Keskusneuvottelut erityistapauksissa 

 
Riidan periaatteellisesta laadusta tai muista erityisistä syistä johtuen 
voi sopimukseen osallinen saattaa sopimuksen tulkintaa tai sovelta-
mista koskevan erimielisyyden suoraan käsiteltäväksi keskusneuvotte-
luissa. 

 
123 § Neuvottelujen päättäminen ja pöytäkirja 
 
1 mom. Neuvottelujen päättäminen 
 

Neuvottelut katsotaan päättyneiksi sinä päivänä, jona neuvotteluosa-
puolet ovat yhteisesti niin todenneet, tai kun jokin neuvotteluosapuo-
lista on kirjallisesti ilmoittanut katsovansa neuvottelut omalta osaltaan 
päättyneiksi. 

 
2 mom. Pöytäkirja paikallis- ja keskusneuvotteluista 
 

Paikallis- ja keskusneuvotteluissa pidetään pöytäkirjaa, joka tarkiste-
taan neuvotteluosapuolten sopimalla tavalla. Pöytäkirjasta tai sen liit-
teistä tulee käydä ilmi neuvoteltava asia, osapuolten näkemykset pe-
rusteluineen sekä ne tosiasiat ja asiakirjat, joihin halutaan vedota. 
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124 § Kanneoikeuden vanhentuminen 
 

Tähän työehtosopimukseen perustuvia saatavia koskeva kanneoikeus 
vanhenee työsopimuslain 13 luvun 9 §:n mukaisesti. 

 
125 § Kanteen vireillepano työtuomioistuimessa 
 
1 mom. Keskusneuvotteluehto 
 

Kannetta työtuomioistuimessa ei saa panna vireille, ennen kuin on 
käyty tässä sopimuksessa tarkoitetut keskusneuvottelut.
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B PAIKALLINEN SOPIMINEN 
 
126 § Paikallinen sopiminen 
   
1 mom. Sopimisoikeus 
 

Paikallisesti voidaan sopia poikettavaksi tämän työehtosopimuksen 
määräyksistä, jos siihen on olemassa taloudellisista, tuotannollisista tai 
muista paikallisista erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy, ellei 
tässä työehtosopimuksessa ole erikseen rajoitettu paikallista sopimis-
mahdollisuutta. Sopimus on tehtävä kirjallisena. 
 
Soveltamisohje 

 
Paikallisella sopimuksella voidaan sopia koko jäsenyhteisön henkilös-
töä, joitakin yksiköitä tai henkilöstöryhmiä taikka vain yksittäistä työn-
tekijää koskevasta asiasta. 
 
Yleisiä määräyksiä paikallisesta sopimisesta ei sovelleta niissä tapauk-
sissa, joiden osalta tässä työehtosopimuksessa on sovittu erityismää-
räyksillä paikallisesta sopimisesta. Tällaisia erityismääräyksiä on mm. 
edellä tämän työehtosopimuksen 43 §:ssä. Katso myös edellä 3 §. 
 

2 mom. Ehdottomat sopimusmääräykset  *) allekirjoituspöytäkirja 
 

Paikallisella sopimuksella ei voida kuitenkaan poiketa työehtosopimuk-
sen säännöllisen työajan pituutta, vuosiloman pituutta eikä sairaus-, äi-
tiysvapaaetuuksia koskevista määräyksistä. Paikallisella sopimuksella 
ei myöskään saa sopia, harjoittelijoita lukuun ottamatta, työntekijän 
palkkaa työehtosopimuksen palkkaryhmittelyn palkka-asteikon alinta 
peruspalkkaa pienemmäksi. 
 

3 mom. Sopijaosapuolet 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa asiasta neuvotellaan 
ja sovitaan kirjallisesti asianomaisen jäsenyhteisön ja niiden tämän työ-
ehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen tai niiden rekisteröityjen 
alayhdistysten kanssa, joiden jäseniä asia koskee. Jos syntyy epäsel-
vyyttä alayhdistyksen toimivallasta solmia paikallinen työehtosopimus, 
siltä voidaan edellyttää allekirjoittajajärjestön nimenomaista valtuu-
tusta. 106 §:n mukaisella yhteisellä luottamusmiehellä ei ole ilman hä-
nen edustamiensa työntekijöiden allekirjoittajajärjestöjen erillistä val-
tuutusta oikeutta tehdä tämän pykälän mukaista paikallista sopimusta. 
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Soveltamisohje 
 

Luottamusmiehellä tulee aina olla tämän työehtosopimuksen allekirjoit-
tajajärjestön tai sen rekisteröidyn alayhdistyksen valtuutus paikallisen 
sopimuksen tekemiseen. 

 
4 mom. Sopimuksen irtisanominen 
 

Paikallinen sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään 
3 kuukauden kuluttua irtisanomisen tiedoksi antamisesta, minkä jäl-
keen noudatetaan asianomaisen työehtosopimuksen määräyksiä. 

 
5 mom. Sopimuksen oikeusvaikutukset 
 

Paikallisella sopimuksella on samat oikeusvaikutukset kuin työehtoso-
pimuksella, jollei edellä 4 momentista muuta aiheudu. 


