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Lyhyesti hallintoedustuslaista
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Lain soveltamisala

• Tätä lakia sovelletaan sellaiseen:

• suomalaiseen osakeyhtiöön

• osuuskuntaan

• ja muuhun taloudelliseen yhdistykseen

• vakuutusyhtiöön

• liikepankkiin

• osuuspankkiin 

• sekä säästöpankkiin

• jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti on 
vähintään 150

• Ei siis sivuliikkeeseen (esim. Nordea)



Lain tarkoitus
• Yrityksen: 

– toiminnan kehittämiseksi

– yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi

– sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi

• Henkilöstöllä on oikeus osallistua yrityksen:
– liiketoimintaa

– taloutta ja 

– henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn

• Yrityksen: 
– päättävissä

– toimeenpanevissa,

– valvovissa tai 

– neuvoa-antavissa hallintoelimissä
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Edustuksen järjestäminen: joko sopimus tai 
lain mukaan

• Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa voidaan toteuttaa siten kuin 
yhteistoiminnasta yrityksissä annetun laissa tarkoitetussa kokouksessa tai 
neuvottelukunnassa sovitaan työnantajan ja vähintään kahden sellaisen 
henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdessä edustavat henkilöstön enemmistöä 

• Tarkoittaa siis tästä asiasta erikseen tehtävää sopimusta, joka on paras malli

• Voidaan toteuttaa myös lain mukaisesti, mutta käytännössä se ei ole missään nimessä 
suositeltavaa: laki antaa kaiken oikeuden tämän edustuspaikan valitsemisesta tässä 
tapauksessa työnantajalle (lain toissijaiset säännökset ovat myös hiukan epäselviä)

• ”Kun vähintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa henkilöstöryhmää
sitä vaatii, oikeus nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat 
yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin 
taikka niitä vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat yrityksen tulosyksiköt”



Lain mukaan järjestäminen, ns. toissijaiset 
säännöt
• Henkilöstön edustajat nimetään yrityksen valitsemien asianomaisen 

toimielimen jäsenten lisäksi => viittaa siis suoraan jo olemassa olevaan ja 
pysyvään elimeen, EI kahviaamua toimitusjohtajan kanssa

• Henkilöstön edustajia voi olla neljäsosa (1/4) asianomaisen toimielimen 
muiden jäsenten määrästä, kuitenkin niin, että edustajia on aina vähintään 
yksi (1) ja enintään neljä (4). Henkilöstön edustajilla on sama toimikausi kuin 
asianomaisen toimielimen muilla jäsenillä, jollei toisin sovita

• Jos toimikauden enimmäispituutta ei ole määrätty tai sovittu, se kestää 
kolme (3) vuotta

• Jos yrityksen hallitukseen nimetään vain yksi (1) henkilöstön edustaja, on 
myös varaedustajalla oikeus osallistua kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa 
(muutoin varajäsen paikalle ainoastaan asiasta sopimalla)



Kansallisten hallintoedustusten aikajana
(ei siis direktiiviä)



Mihin paikkaan edustus
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Hallintoedustuksen muodot (sovittava)

• 3a) (Operatiivinen) johtoryhmä/ (operatiiviset) johtoryhmät

• Henkilöstö valitsee edustajansa kaikkiin Yritys Oy:n liiketoiminta- ja 
tulosyksiköiden (operatiivisiin) johtoryhmiin myöhemmin tässä sopimuksessa 
olevan valintamenettelyn mukaisesti (ja niin, että kaikkien yrityksessä 
työskentelevien henkilöstöryhmien edustus toteutuu). Henkilöstön 
edustajien lukumäärän tulee olla johtoryhmässä/ jokaisessa johtoryhmässä 
kuitenkin vähintään kaksi (2) 

• Edustajille valitaan kullekin myös henkilökohtainen varaedustaja, joka saa 
osallistua edustuselimen kokouksiin myös varsinaisen edustajan ollessa 
paikalla (neuvottelukysymys: ilman äänivaltaa). Varaedustajalla on oikeus 
tutustua kaikkeen kyseisessä hallintoelimessä jaettavaan materiaaliin
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Hallintoedustuksen muoto (sovittava)

• 3b) Hallitus (hallintoneuvosto)

• Henkilöstö valitsee edustajansa Yritys Oy:n hallitukseen (hallintoneuvostoon) 
myöhemmin tässä sopimuksessa olevan valintamenettelyn mukaisesti (ja 
niin, että kaikkien yrityksessä työskentelevien henkilöstöryhmien edustus 
toteutuu). Henkilöstön edustajien lukumäärän tulee olla hallituksessa 
(hallintoneuvostossa) kuitenkin vähintään kaksi (2)

• Edustajille valitaan kullekin henkilökohtainen varaedustaja, joka saa osallistua 
edustuselimen kokoukseen myös varsinaisen jäsenen ollessa paikalla (ilman 
äänivaltaa, voidaan sopia myös toisin). Varaedustajalla on oikeus tutustua 
kaikkeen kyseisessä hallintoelimessä jaettavaan materiaaliin
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Hallintoedustuksen muoto (sovittava)

• (3c) Muu  edustuksen malli ja/tai paikka yrityksessä

• Henkilöstö valitsee edustajansa Yritys Oy:n pysyvään elimeen ”XXX” (kirjoita 
tähän, mistä elimestä on kyse) myöhemmin tässä sopimuksessa olevan 
valintamenettelyn mukaisesti (ja niin, että kaikkien yrityksessä 
työskentelevien henkilöstöryhmien edustus toteutuu). Henkilöstön 
edustajien lukumäärän tulee olla ”XXX”:ssä kuitenkin vähintään kaksi (2)

• Edustajille valitaan kullekin henkilökohtainen varaedustaja, joka saa osallistua 
edustuselimen kokoukseen myös varsinaisen jäsenen ollessa paikalla (ilman 
äänivaltaa, voidaan sopia myös toisin). Varaedustajalla on oikeus tutustua 
kaikkeen kyseisessä hallintoelimessä jaettavaan materiaaliin
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Tiedottamisvelvoitteet
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Hallintoedustuslaki

• Hallintoedustajalla on laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta samat 
oikeudet ja velvollisuudet kuin työnantajaa edustavilla/omistajien valitsemilla 
saman toimielimen jäsenillä ja yleensä oikeutta/velvollisuutta tiedottamiseen 
ei ole

• Ei siis yleistä velvoitetta tiedottamiseen, mutta lupa käsitellä myös 
liikesalaisuuksia niiden henkilöiden tai tahojen kanssa, joita asia koskee ja jos 
tarvitsee tietoja

• Asiasta voidaan sopia kuitenkin (vapaaehtoisesti) sopimuksessa esim. 
seuraavasti:
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Asioista tiedottaminen, ote mallisopimuksesta

• ”Yritys Oy:n ja henkilöstön/hallintoedustajan/hallintoedustajien välillä 
laaditaan yhteistyönä tiedottamisen yleissuunnitelma (koskien hallintoelimen 
kokouksia ylipäätään ja pois lukien salassapidettävät tiedot) ja siinä sovitaan 
myös toimiala- ja yksikkökohtaiset tiedottamisen menettelytavat”

• ”Hallintoedustaja saa tiedottaa/ hallintoedustajat saavat tiedottaa käsitellyistä 
asioista omissa kokouksissaan sekä yhtiön tavanomaisia tiedotuskanavia 
käyttäen (ei koske salassapidettäviä asioita, joiden kohdalla näistä asioista on 
sovittava erikseen yllä olevan mukaisesti lukuun ottamatta sopimuksen 
kohdassa 2. mainittua erillistä työntekijöiden edustajien yhteistä kokousta)”

• (Erikseen sovittava asia: ”Hallintoedustajalla/hallintoedustajilla on oikeus 
matkustaa toiselle paikkakunnalle asioiden käsittelyn ja/tai tiedottamisen 
vuoksi

• Matkustamisesta sovitaan erikseen edustajan yksikön tai yrityksen johdon 
kanssa”)
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Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (EWC-laki)

• Työntekijöiden edustajien tiedottamisvelvollisuus

• Työntekijöiden edustajien tulee tiedottaa yhteisönlaajuisen yritysryhmän tai 
yrityksen työntekijöiden muille edustajille tai, jollei edustajia ole valittu, 
suoraan työntekijöille 3 luvussa tarkoitetun tiedottamisen ja kuulemisen 
sisällöstä ja tuloksista, jollei 43 §:ssä tarkoitetusta salassapitovelvollisuudesta 
muuta johdu
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Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (EWC-laki)

• Tiedottamis- ja kuulemismenettelyn suhde muuhun 
yhteistoimintalainsäädäntöön

• Jollei sopimuksella määriteltyjä toimintatapoja ole, tiedottaminen ja 
kuuleminen on toteutettava sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa että 
yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisessa menettelyssä, kun 
suunnitellaan päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia 
työjärjestelyihin tai sopimussuhteisiin

• Joko samaan aikaan tai EWC:ssä ennen kansallista käsittelyä
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Salassapidosta
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Salassapito, hallintoedustuslaki

• Jollei asianomaisen toimielimen jäsenten tai varajäsenten 
salassapitovelvollisuudesta ole erikseen toisin säädetty, saadaan yrityksen 
liikesalaisuudeksi ilmoittamia tietoja, joiden leviäminen olisi omiaan 
vahingoittamaan yritystä tai sen sopimuskumppania, käsitellä vain niiden 
työntekijöiden, toimihenkilöiden ja henkilöstön edustajien kesken, joita asia 
koskee. Tietoja ei tällöinkään saa ilmaista muille. (10.8.2018/614)

• Asiasta sovitaan joskus myös yhtiöjärjestyksessä tai hallituksen toimiohjeessa

• Salassa on pidettävä myös tiedot, jotka koskevat:
– yksityisen henkilön taloudellista asemaa

– terveydentilaa tai 

– muutoin häntä henkilökohtaisesti, jollei tietojen ilmaisemiseen ole saatu asianomaisen 
henkilön lupaa
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Salassapito, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa 
ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (EWC-laki)

• Työntekijän, joka on 8 tai 20 §:ssä tarkoitetun työntekijöiden neuvotteluryhmän 
jäsen, ja yhteistoimintamenettelyyn osallistuvan työntekijöiden edustajan sekä 
työntekijöiden edustajia avustavan, tässä laissa tarkoitetun asiantuntijan on 
pidettävä salassa yhteistoimintamenettelyn yhteydessä saadut:

• 1) yritysryhmän tai yrityksen liikesalaisuutta koskevat tiedot; (10.8.2018/612)

• 2) yritysryhmän tai yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot, jotka eivät ole 
muun lainsäädännön mukaan julkisia ja joiden leviäminen olisi omiaan 
vahingoittamaan yritysryhmää tai yritystä taikka niiden liike- ja 
sopimuskumppania; sekä

• 3) yritysryhmän tai yrityksen yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä
koskevat tiedot, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan yritysryhmää tai 
yritystä taikka niiden liike- ja sopimuskumppania
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Salassapito, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa 
ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (EWC-laki)

• Säädetty ei estä salassapitovelvollista ilmoitettuaan tietojen 
salassapitovelvollisuudesta ilmaisemasta salassa pidettäviä tietoja muille 
edustamillensa työntekijöille tai työntekijöiden edustajille taikka heitä 
avustaville asiantuntijoille, jos se on tarpeellista yhteistoimintatehtävien 
hoitamisen kannalta

• ”Tarpeellinen” viittaa tässä siihen, että jotta asiassa voisi antaa perustellun 
vastauksen ja täyttää siis samalla heille annetun tehtävän vaatimukset, täytyy 
EWC-edustajien joskus puhua näistä asioista myös EWC:n ulkopuolisille 
tahoille
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Salassapito, laki yhteistoiminnasta suomalaisissa 
ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (EWC-laki)

• Salassapitovelvollisuuden edellytyksenä on, että:

• 1) yritysryhmän tai yrityksen johto on osoittanut 1 momentissa tarkoitetuille 
salassapitovelvollisille, mitkä tiedot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin; 
(10.8.2018/612)

• 2) yritysryhmän tai yrityksen johto on ilmoittanut 1 momentissa tarkoitetuille 
salassapitovelvollisille, että 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
ovat salassa pidettäviä; ja

• 3) 1 momentissa tarkoitettu salassapitovelvollinen on ilmoittanut 
salassapitovelvollisuudesta 2 momentissa tarkoitetuille työntekijöille tai 
työntekijöiden edustajille taikka heitä avustaville asiantuntijoille
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Yhteistoiminta-asiamiehen ohje

• Tämä ohje/lausunto saatiin yhteistoiminta-asiamieheltä keväällä 2013, 
pyynnön teki TP-YTR

• Lausunto annettiin yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa (AML liittyy 
vahvasti)

• Lausunto koski kaikkia henkilöstön tiedottamiseen, kuulemiseen ja 
edustukseen (osallistumiseen) lakeja, myös siis EWC-lakia ja 
hallintoedustuslakia

• Lausunnon mukaan työnantaja ei saa laiminlyödä velvoitettaan henkilöstön 
tiedottamiseen ja kuulemiseen tai estää edustajan läsnäoloa esim. 
toimielimen kokouksessa sen vuoksi, että kokouksessa käsitellään yrityksen 
sisäpiirintietoja

• Lisäksi edustajat tulee merkitä sisäpiirinrekisteriin
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Poikkeukset tietojenantovelvollisuudesta

• Yritysryhmän johdolla ja keskushallinnolla ei ole velvollisuutta antaa 
työntekijöille ja heidän edustajilleen sellaisia tietoja, joiden luovuttamisesta 
aiheutuisi puolueettomasti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa 
yritysryhmälle, yritykselle tai sen toiminnalle

• Direktiivin mukaan tulisi olla kuitenkin hallinnollinen tai oikeudellinen 
muutoksenhakujärjestelmä, johon työntekijät voivat turvautua 
keskushallinnon edellyttäessä tietojen pitämistä luottamuksellisena tai 
jättäessä mainitut tiedot antamatta => Suomessa ehkä yhteistoiminta-
asiamies
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Yhteistoiminta-asiamiehen ohje

• Sisäpiirintieto määritellään seuraavasti:

• tieto on julkistamaton tai se ei muutoin ole ollut markkinoilla saatavissa

• tieto on täsmällistä

• tieto on olennaista eli se on omiaan vaikuttamaan olennaisesti arvopaperin 
arvoon

• Sisäpiirintiedot voivat liittyä myös yrityksen taloudelliseen tilaan tai johonkin 
epätavalliseen toimintaan tai strategiaan (myös niiden valmisteluun ja eri 
vaihtoehtoihin), johon yritys on tulevaisuudessa ryhtymässä.

• Mitä merkittävämmästä tiedosta on kyse, sitä vähemmän annetaan 
merkitystä tiedon täsmällisyydelle

• Objektiivisuus ja sijoittajan näkökulmat tulee ottaa kuitenkin aina huomioon 
näitä seikkoja arvioitaessa

24



Yhteistoiminta-asiamiehen ohje

• Sisäpiirintietoa ei saa ilmaista toiselle, jollei se tapahdu osana tiedon 
ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista, 
AML 14:2 §: tämä koskee siis myös esim. luottamusmiestä tai EWC-edustajaa 
sekä myös työnantajan edustajaa

• Tiedon ilmaisemiselle on oltava yhtiön toiminnan kannalta hyväksyttävä syy
ja tiedon vastaanottajan on tiedostettava saamansa tiedon 
luottamuksellisuus

• Tämä säännöstä perustuu EUT:n tuomioon C-384/02 Grøngaard & Bang
(pohjana sisäpiirikauppadirektiivi 89/592/ETY)
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Yhteistoiminta-asiamiehen ohje

• Sisäpiirintieto voidaan ilmaista:

– jos sen ilmaisemisen ja kyseisen henkilön työn, ammatin tai tehtävien 
suorittamisen välillä on läheinen yhteys (työnantajan asema tiedotus- ja 
kuulemismenettelyn osapuolena)

– jos, tiedon ilmaiseminen on ko. työn, ammatin ja tehtävän suorittamisen kannalta 
ehdottoman tarpeellista (T&K-menettelyn läpivienti lain mukaan)

• Poikkeusta tiedon luovuttamisesta tulkittava suppeasti ja huomioon on 
otettava myös tiedon jakamisen vaara tiedon väärinkäyttämiselle sekä se, 
miten arkaluontoisesta tiedosta on kulloinkin kyse
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Yhteinen 
neuvottelukunta voi olla 
tässä tilanteessa paras 

ratkaisu
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Yleistä neuvottelukunnasta

• Hallintoedustuksen tulee niveltyä saumattomasti yhteistoimintamenettelyyn 
(esim. yt-toimikunta, työsuojelu) ja etenkin EWC-toimintaan

• Tätä yhteistoimintaa varten ja salassapidon rajoittamatta henkilöstön nimettyjen 
edustajien tulisi pyrkiä perustamaan oma toimikunta, josta sovitaan erikseen ja 
erillisessä sopimuksella => työnantajan tulee tämä malli hyväksyä ja sopimus 
allekirjoittaa

• Tällöin hallintoedustaja kuuluu suoraan osaksi isompaa kokonaisuutta ja voi 
keskustella kuulemistaan asioista luottamuksellisesti ja isommalla porukalla: yksin 
voi olla hyvin vaikeaa löytää esim. kaikkiin hallituksessa esille nouseviin asioihin 
vastauksia, vaihtoehtoja ja ratkaisuja

• Yritykset ovat todenneet, että heitä hyödyttää eniten sellainen henkilöstön 
edustaja (EWC/hallinto-), joka tietää asioista, jolla on asioihin perusteltua 
sanottavaa ja jotka ottavat kantaa => tämä on asia, joten yritykset erityisesti 
arvostavat ja tämä kannattaa ottaa esille neuvottelukuntaa vaadittaessa
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Miksi neuvottelukunta

• On hyvin tärkeää niveltää hallintoedustus osaksi kaikkia työntekijöiden 
tiedottamis- ja kuulemisjärjestelmiä yrityksessä, etenkin:
– EWC
– YTL:n perustuvat elimet

• Miksi:
• Hallintoedustaja jää usein yksin, eikä tiedä kenelle voi puhua ja mistä asioista
• Paremmin täytetty edustustehtävä molemmissa elimissä => enemmän ja 

syvällisempää tietoa, parempi ja kattavampi mielipide
• EWC-edustajan laajemmat ja hallintoedustajan suppeammat (yleensä 

sopimuksella sovitut) tiedottamisvelvoitteet
• Salassapitoon liittyvät seikat, ns. ”Circle of Trust”
• Hallintoedustajan paremmat suhteet esim. (pien-)osakkeenomistajiin => 

vaikutuskanava myös EWC:lle
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Hyötyjä yhteistyöstä ja 
tiedottamisesta, kuulemisesta ja 
edustuksesta
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Tavoitteet ja hyödyt

• Kun hallintoedustajat työskentelevät oman varsinaisen työnsä ohessa Yritys Oy:n 
johtoryhmässä/johtoryhmissä tai hallituksessa ja ovat samalla tiiviissä yhteydessä EWC-
edustajien kanssa, lisääntyy sekä johdon ja henkilöstön että henkilöstön keskinäinen 
luottamus 

• Hallintoedustajalla on myös muita henkilöitä, joiden kanssa keskustella 
luottamuksellisesti, eikä ole enää niin yksin

• Myös laajempia konflikteja näiden voidaan näiden yhdistettyjen osallistumismuotojen 
avulla välttää ja ehkäistä => myös yritys hyötyy enemmän (esim. vähemmän lakkoja)

• Tavoitteena on lisäksi, että yritys ja sen eri toiminnot kehittyvät osaltaan myös johdon ja 
henkilöstön yhteisesti asettamien tavoitteiden mukaisesti ja että myös muut sidosryhmät 
ja yrityksen yhteiskuntavastuu (CSR) otetaan mahdollisuuksien mukaan päätöksenteossa 
huomioon=> kestävämpi yritys (pienosakkaiden tavoite myös)
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Tavoitteet ja hyödyt

• Hyvin toimivalla työntekijöiden tiedottamis-, kuulemis- ja edustamismallilla 
on katsottu olevan hyötyä mm. yrityksen julkisuuskuvalle ja osakkeen arvolle 
(ainakin muualla Euroopassa)

• Lisäksi, mitä enemmän henkilöt saavat osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon, sitä paremmin henkilöt voivat työssään ja sitä enemmän 
he tekevät mm. innovaatioita yritykselle (mm. TEKES-tutkimus 2014)

• Luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö omistajien, yritysjohdon ja 
henkilöstön välillä lisää kaiken kaikkiaan työntekijöiden sitoutumista 
yrityksen tavoitteisiin ja parantaa siten myös yrityksen kilpailukykyä ja 
tuottavuutta
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Lisätavoitteemme

• Lisää hallintoedustuspaikkoja (nyt n. 40 % 
paikoista puuttuu)

• Uusi hallintoedusta koskeva laki (ensi 
vaalikausi)

• EU-tason sääntelyä

• Parempi yhteistyö erillisten edustuselinten 
välille

• Vähemmän rajoittava ja selkeämpi 
salassapitosääntely

• Henkilöstönedustajien korkea osaaminen ja 
tietotaito
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Kiitos!
maria.Jauhiainen@ilry.fi


