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Teollisuuden 
palkansaajat TP ry 
on jäsenliittojensa 

yhteistyö- ja 
vaikuttamisjärjestö.

TP:ssä on 14 
ammattiliittoa 

kaikista kolmesta 
palkansaajien 

keskusjärjestöstä.
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TP:n liittojen 
edustamilla aloilla 
työskentelee lähes 

400 000 
palkansaajaa.

Teollisuuden palkansaajat TP ry:
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TP:n jäsenliitot



• Sopimuspoliittinen työryhmä

• Työympäristötyöryhmä

• Yhteistoimintaryhmä
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TP:n työryhmät





• TP käynnisti oman tutkimus- ja julkaisutoimintansa syksyllä 2018
• Julkaisusarja on nimeltään Edistys.
• Julkaisusarjan jatkuvia teemoja ovat laajasti työ, työelämä, työn 

murros, koulutus ja osaaminen sekä työmarkkinapolitiikka.
• Tähän mennessä julkaisuja on ilmestynyt kymmenen -

viimeisimpänä IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä
myyttiä paikallisesta sopimisesta
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TP:n tutkimus- ja julkaisutoiminta



IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta (Analyysi 2/2021)
TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTUS YRITYKSEN PÄÄTÖKSENTEOSSA. Tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi? 
(Analyysi 1/2021)
TYÖHYVINVOINTI KANNATTAA: Työolot, työtyytyväisyys ja tuottavuus (Raportti 5, 2020) 

KUINKA LISÄTÄ TYÖLLISYYTTÄ AKTIIVISELLA TYÖVOIMAPOLITIIKALLA? Suosituksia Suomelle 
(Raportti 4, 2020) 
Lasse Laatunen: TYÖMARKKINANEUVOTTELUT 2019-2020. Suomen mallin sekä neuvottelu- ja 
sovittelujärjestelmän tulevaisuus (Katsaus, 1/2020) 
TEKNOLOGINEN KEHITYS JA KATOAVA KESKILUOKKA: Mihin työntekijät päätyvät? (Raportti 3, 2020) 

VAIKUTUSARVIOINNIT OSAKSI PÄÄTÖKSENTEKOA. Miten varmistamme politiikassa, että teemme 
oikeita asioita (Raportti 2, 2019) 
Lasse Laatunen: SOPIMISEN EDISTÄMINEN TYÖMARKKINOIDEN MURROKSESSA (Analyysi, 2/2019) 
KOHTI VAHVEMPAA OSALLISUUTTA: Miten hallintoedustuslaki toimii työpaikoilla käytännössä 
(Analyysi 1/2019) 

KOULUTUKSEN DIGILOIKKA. Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä 
(Raportti 1, 2018)
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Julkaisuja tähän mennessä:



• TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTUS YRITYKSEN PÄÄTÖKSENTEOSSA. 
Tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi? (Analyysi 1/2021)

• IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä 
paikallisesta sopimisesta (Analyysi 2/2021)

• MITEN PALKOISTA SOVITAAN? 
Suomen ja Ruotsin työmarkkinamallit vertailussa (Analyysi 3/2021)

2019 Teollisuuden palkansaajat8

Vuoden 2021 julkaisuja
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Analyysi 1/2021

TYÖNTEKIJÖIDEN 
EDUSTUS YRITYKSEN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Tehotonta ja turhaa vai kaikille
parempi?



• Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa tuli 
voimaan vuonna 1991
– Yli 150 työntekijän yrityksien hallinnossa tulisi olla henkilöstön 

edustaja
• Teollisuuden palkansaajien kyselytutkimuksella selvitettiin 

lain käytännön toteutumista työpaikoilla henkilöstön 
näkökulmasta

• Maan hallitus on valmistellut yt-lain uudistuksen, jonka myötä 
myös hallintoedustuslakia uudistetaan ja se liitetään osaksi 
yt-lakia
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Mistä julkaisussa on kyse ja miksi ajankohtainen?



• Laki toteutuu työpaikoilla huonosti: yli 1/3 työpaikoista 
puuttuu hallintoedustus kokonaan
– Kyse lain velvoittavasta säädöksestä, eikä vapaaehtoisesta 

menettelystä
• Syinä yritysten tiedonpuute sekä haluttomuus edistää 

henkilöstön osallistumista päätöksentekoon
– Nykyinen laki mahdollistaa monenlaiset toteutukset: esim. 

vailla todellista toimivaltaa olevien toimielimien tai 
”kahvikerhojen” perustamisen
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Lain toteutuminen työpaikoilla tällä hetkellä
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Henkilöstön edustajien tavoitteet

• Tärkeimpänä tavoitteena 
työskentelyolosuhteisiin 
vaikuttaminen

• Irtisanomisten ja lomauttamisten 
välttäminen myös tärkeää

24

KUVA 3
Henkilöstön edustajien tärkeimmät tavoitteet.
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Lähde: Harju, Jäger ja Schoefer, 2021: Voice at Work.

3.3. Henkilöstön edustajien tärkeimmät tavoitteet

Kyselyssä tarkasteltiin myös sitä, mitkä asiat henkilöstön edustajat näkevät tär-
keimmiksi tavoitteikseen. Vastausten perusteella tärkeimmiksi tavoitteiksi koetaan 
hyvät työskentelyolosuhteet yrityksissä, kuten kuva 3 osoittaa. Myös irtisanomis-
ten ja lomautusten välttäminen sekä palkkatasoon vaikuttaminen nähdään tärkeiksi 
tavoitteiksi. Vähemmän tärkeiksi tavoitteiksi nimetään ulkoistamisten vähentämi-
nen ja panostaminen investointeihin. 

Työskentelyolosuhteet ja työsuhteiden jatkuvuus ovat työntekijöiden edustajille 
varmaankin luonnollinen painotuskohde nykyisessä järjestelmässä, jossa heillä on 
vain harvoin mahdollisuus päästä vaikuttamaan yrityksen strategisiin päätöksiin. 
Mikäli hallintoedustuslain uudistaminen avaa mahdollisuuksia erilaisiin vaikutus-
kanaviin, on odotettavissa, että myös pidemmän aikavälin strategiset päätökset 
alkavat korostua työntekijöiden edustajien tavoitteissa.



Yritykset haluttomia 
ottamaan 

työntekijöitä 
mukaan 

päätöksentekoon

Erot 
toteutustavoissa 
yritysten välillä 
suuria – osassa 

toteutus toimiva, 
osassa koko 

hallintoedustus 
koetaan turhana
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Tuloksien mukaan 
hyvin järjestettynä 

hallintoedustus 
parantaa 

tiedonkulkua ja 
luottamusta 
työpaikalla

Keskeiset tulokset tutkimuksesta
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Paul Jonker-Hoffrén (UTA), 
Markku Sippola (HY), 
Satu Ojala (TUNI)

Julkaistiin ma 22.2. ”Näkökulmia 
paikalliseen sopimiseen” –seminaarissa

”Vakavana ongelmana työllisyystoimia 
ja työehtosopimusjärjestelmää 
koskevassa keskustelussa on, että eri 
tahojen ajamat intressit sekoittuvat 
tosiasiallisesti vaikuttaviin 
työllisyystoimiin” s. 13.



1. 
Suomalaiset 

työmarkkinat 
ovat jäykät.

2. 
Paikallinen 
sopiminen 

lisää 
työllisyyttä.
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3. 
Paikallinen 
sopiminen 
parantaa 

tuottavuutta. 

Seuraaville väittämille EI tieteellistä näyttöä:
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Yhteenveto:
Ei tieteellistä näyttöä seuraaville 
väitteille: 
1) suomalaiset työmarkkinat ovat 
jäykät
2) paikallinen sopiminen lisää 
työllisyyttä
3) paikallinen sopiminen parantaa 
tuottavuutta
Kuitenkin: 
Niitä käytetään perusteluina sille, 
miksi yrityskohtainen sopiminen olisi 
toivottava työmarkkinasuhteiden 
kehityssuunta.



On näyttöä:

4. Paikallinen sopiminen 
lisää työnantajien valtaa 
paikallistasolla
• Mikäli yleissitovuus purettaisiin, siirtyisi

paikallistasolla valtaa työnantajille:

- Yritysjohdon valta lisääntyisi työntekijöiden 
kollektiivisen painostusvoiman heikkenemisen 
lisäksi yrityksille avautuneella mahdollisuudella 
korvata työprosesseja halvemmalla tarjottavilla 
ulkoistuksilla; tämä taas lisäisi kilpailua 
työntekijäryhmien välillä ja heikentäisi näiden 
välistä koordinaatiota.
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Merja Kauhanen/ Palkansaajien tutkimuslaitos
Julkaistaan 29.10.2021 klo 9:30

Kommentit: Jukka Ahtela ja Jarkko Eloranta
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MITEN PALKOISTA SOVITAAN? 
Suomen ja Ruotsin työmarkkinamallit vertailussa 



Kaikki 
julkaisut ovat 
saatavilla 
verkossa

tpry.fi/edistys
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Kiitos!

Merja Jutila Roon, TP ry
Merja.jutila-roon@tpry.fi
050-325 4427

mailto:Merja.jutila-roon@tpry.fi

