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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

• Lakia ei sovelleta yksityisliikkeeseen (= toiminimi), avoimeen yhtiöön, 
kommandiittiyhtiöön eikä aatteelliseen yhdistykseen => nyt soveltamisala on 
laajentumassa myös sivuliikkeeseen



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 (henkilöstön edustuspaikan ns. pakollinen määritelmä)
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• ”Lisäksi henkilöstön edustus tulee toteuttaa toimielimessä, joka 
tosiasiallisesti käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön 
asemaa koskevia kysymyksiä”

• Tulossa olisi siis sekä laadullinen että muodollinen vaatimus koskien paikkaa, 
johon hallintoedustus voidaan tulevaisuudessa sijoittaa

• Laadullinen: tulee olla siis paikka, jossa tosiasiallisesti käsitellään 

• Muodollinen: liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia 
kysymyksiä

• Myös (muodollinen): Yrityksen päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai 
neuvoa-antavissa hallintoelimissä
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Järjestäminen joko sopimuksen tai lain mukaan

• Hallintoedustus voidaan toteuttaa yrityksessä joko sopimuksen tai lain mukaan

• Sopimus on laissa tarkoitettu asian järjestämisen ensisijaiseksi malliksi

• Jos asiassa ei päästä sopimukseen, tulee hallintoedustus järjestää yrityksessä lain 
mukaan, mutta ainoastaan, jos henkilöstö tätä vaatii

• Vaatimuksen takana tulee olla aina vähintään kaksi henkilöstöryhmää

• Lisäksi vaatimuksen esittävien henkilöstöryhmien tulee yhdessä edustaa yrityksen 
henkilöstön enemmistöä



Sopimuksen nojalla 
• Sopimusta koskevat säännökset on säädetty myös tarkoituksella löyhiksi ja ainoat 

asiat, joista ei voi sopia toisin ovat:
– hallintoedustajan kelpoisuus
– hallintoedustajan irtisanomissuoja
– hallintoedustajaa koskeva salassapitovelvollisuus sekä 
– lain mukaiset rangaistussäännökset

• Toisin ei voida myöskään sopia siitä, mitä muissa laeissa (esim. OYL) on määrätty sen 
toimielimen jäsenen kelpoisuudesta tai vastuusta, jossa hallintoedustus toteutetaan 
(nämä kohdat täydentävät aina sopimusta sellaisinaan)

• Sopimus tehdään joko YTL:n mukaisessa yhteisessä kokouksessa (edustaja jokaisesta  
henkilöstöryhmästä yrityksessä) tai YTL:ssa tarkoitetussa yt-neuvottelukunnassa 
(etukäteen siinä jo toimivat jäsenet l. yleensä luotot)

• Sopimus syntyy, kun sitä kannattaa kaikki tai ainakin kaksi henkilöstöryhmää

• Työnantajan tulee huolehtia, että em. on riittävä kelpoisuus ja valtuudet sopia
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Lain mukaan

• Lain mukaan mentäessä hallintoedustuspaikka sijaitsee yrityksen valinnan 
mukaan joko hallintoneuvostossa, hallituksessa tai sellaisissa johtoryhmissä 
taikka niitä vastaavissa toimielimissä, jotka yhdessä kattavat yrityksen 
tulosyksiköt

• Paikkana on siis tarkoituksena olla joku yllä mainituista paikoista, eikä laissa ole 
periaatteessa oikeutta poiketa tästä => nyt tähän on tulossa vahvennus lakiin

• Paikkoja on vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) (max. neljäsosa)

• Jos yrityksen hallitukseen nimetään vain yksi (1) henkilöstön edustaja, on myös 
varaedustajalla oikeus osallistua kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa
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Lain mukaan

• Henkilöstön edustajilla ja yrityksen valitsemilla asianomaisen toimielimen jäsenillä on 
samat oikeudet ja velvollisuudet, myös samaan aineistoon samassa laajuudessa kuin 
muillakin 

• Henkilöstön edustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta ottaa osaa (voidaan sopia toisin, 
lista ei ole ns. automaattinen):
– yrityksen johdon valintaa tai erottamista
– johdon sopimusehtoja
– henkilöstön työsuhteen ehtoja taikka 
– työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn

• Yrityksen on annettava henkilöstön edustajalle vapautusta säännönmukaisesta työstä 
siksi ajaksi, jonka hän tarvitsee henkilöstön edustusta sekä välittömästi siihen liittyvää 
henkilöstön edustajien keskinäistä valmistautumista varten

• Henkilöstön edustajalle on korvattava myös hänelle tästä aiheutuva ansionmenetys 
(palkkio on eri asia)
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Kelpoisuusehdot ja vastuut

• Henkilöstön edustajan tulee olla yritykseen työsuhteessa oleva 
täysivaltainen henkilö, joka ei ole konkurssissa tai liiketoimintakiellossa (6 §)

• Sopimuksessa näitä ehtoja voidaan tiukentaa

• Mutta jos sopimuksella on tiukennettu ehtoja lakiin nähden, on henkilöstöllä 
oikeus aina valita ”vain” 6 §:n mukaiset kelpoisuusehdot täyttävä edustaja

• Hallituksen täysivaltaisella jäsenellä (myös äänioikeus) on aina hallitusvastuu

• Johtoryhmän jäsentä koskee ainoastaan yleisen vahingonkorvauslain 
työntekijän vastuuta koskeva vastuu (alennettu vastuu)
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Salassapitovelvollisuus

• Jollei asianomaisen toimielimen jäsenen tai varajäsenen salassapitovelvollisuudesta 
ole erikseen toisin säädetty (yleensä on säädetty yhtiöjärjestyksessä ja tai 
hallituksen ohjesäännössä), saadaan yrityksen liike- ja ammattisalaisuudeksi 
ilmoittamia tietoja, joiden leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan yritystä tai sen 
sopimuskumppania, käsitellä vain niiden työntekijöiden, toimihenkilöiden tai 
muiden henkilöstön edustajien kesken, joita asia koskee

• Tietoja ei saa tällöinkään ilmaista muille

• Salassapidettäviä ovat myös tiedot, jotka koskevat yksityisen henkilön asemaa, 
terveydentilaa tai muutoin häntä henkilökohtaisesti, jollei tietojen ilmaisemiseen 
ole saatu lupaa

• Vaikka sopimuksella olisi tiukennettu tai loivennettu näitä ehtoja, mennään aina 
tämän lain kirjauksen mukaan
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Hallintoedustusmallien aikajana Euroopassa
Ei direktiiviä (18/28)



Tutkimustuloksia ja 
lakiuudistusprosessi 
pähkinänkuoressa
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Kyselyn tekemisestä

• Vastaajia oli yhteensä 164 seitsemästä (7) eri TP-liitosta

• Vastaukset annettiin tammikuun 2019 aikana, tulokset julkistettiin 6.3.2019

• Suurimmaksi osaksi vastaajat tulivat Teollisuusliitosta (22 %), Insinööriliitosta 
(22 %), Tekniikan akateemisista (22 %), ja Ammattiliitto Prosta (21 %)
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Kyselyn tekemisestä

• Vastaajina etenkin luottamusmiehiä sekä myös eurooppalaisen yritysneuvoston 
(EWC) edustajia (mm. TP-YTR:n postituslista)

• Sellaisten yritysten, joiden palveluksessa on vähintään 150 työntekijää (= laki 
soveltuu), vastaajia oli 135 (ja suurin osa alla olevia vastauksia koskee 
nimenomaan näitä yrityksiä)
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Hallintoedustusjärjestelmien määrät Suomessa

• Noin puolet (48 %:ia, n=65) kaikista niistä vastaajista, joiden edustamissa 
yrityksissä on vähintään 150 työntekijää, ilmoitti, että yrityksessä, jossa he 
työskentelevät, ei hallintoedustusta ole järjestetty => lakimuutoksella 
tietoisuuden lisäämistä

• Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa vuonna 2017 (Tilastokeskus) oli 
1.030 sellaista edellä tarkoitettua yritystä, jossa henkilötyövuosien määrä on 
vähintään 150, joten hallintoedustusjärjestelmä puuttuu yhä suuresta 
määrästä sellaisista yrityksistä, joissa se pitäisi olla (n= 495)
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Miksi hallintoedustusta ei ole järjestetty

• Toiseksi eniten vastauksia (22 %) saatu kohdassa ”muu syy”, joissa kerrottiin 
avovastauksissa mm. seuraavaa:

– Luottamusmiehillä (on muutoin) säännölliset (omat) kokoukset ylimmän johdon 
kanssa.”

– ”Henkilöstöryhmät eivät tietääkseni (ole) vaatineet hallituspaikkaa”

– ”Paikallisesti sovittu edustus kuihtui - kutsut loppuivat”

– ”Konsernitasolla hallintoedustus on (ulkomailla), mutta maatasolla työantaja ei ole 
halunnut tätä järjestää”

– ”Asiasta ei ole vielä keskusteltu työnantajan kanssa”
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Lain mukaan järjestetyt hallintoedustusmallit

• ”Lain mukaan” -vastanneiden (25 %) mukaan hallintoedustuspaikka sijaitsee 
suurimmassa osassa (jossakin) yrityksen johtoryhmässä (63 %)

• Kolmanneksessa vastauksia (31 %) paikka sijaitsee yrityksen hallituksessa

• Kun ”lain mukaan” vastanneilta kysyttiin heidän kokemastaan vaikutusvallasta
yrityksessä, koki vastaajista yli puolet (56 %) heillä olevan vaikutusvaltaa ja 
ainoastaan 36 %:ia, että vaikutusvaltaa ei ole
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Lain mukaan järjestetyt hallintoedustusmallit

• Syiksi sille, miksi vaikutusvaltaa ei koettu olevan, esitettiin seuraavia 
asioita:
– ”Isännät jyräävät aina”

– ”Konserniohjausryhmän kokoukset, joihin hallintoedustaja kutsutaan, ovat 
lähinnä valmiiden asioiden esittelyä, joihin vaikutusvalta on hyvin rajallista.”

– ”(Roolimme on) enemmän kuitenkin vain kuuntelijan ja viestintuojan.”

– ”Johdon olisi syytä ottaa työntekijöiden mielipiteet edes joskus huomioon, 
(jotta järjestelmä toimisi paremmin)”

• Kysyttäessä hallintoedustusmallin yleisestä toimivuudesta lain mukaan 
mentäessä, vastaa 62 %:ia, että se toimii hyvin

• Vain 19 %:ia vastasi, että se toimii huonosti
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Sopimuksen mukaan järjestetty hallintoedustus
• Sopimus oli vähän yli puolella vastanneista (59 %)

• Suurimmaksi osaksi paikka on sovittu johtoryhmään (36 %) (ei tarkkaa tietoa 
johtoryhmän sijainnista yrityksessä tai siitä, että kattaako se kaikki tulosyksiköt)

• Hallituksessa paikkoja on noin neljänneksessä (26 %) ja vastaajista vain 
kahdessa (2) paikka sijaitsee hallintoneuvostossa (5 %) 

• Huomionarvoista on, että toiseksi eniten (33 %) on vastattu, että 
hallintoedustuspaikka on sopimuksella järjestetty jonnekin muualle kuin 
johtoryhmään, hallitukseen tai hallintoneuvostoon => tämä on ollut iso 
ongelma, josta lakimuutoksella tahdotaan nyt eroon

• Eräissä tapauksissa vastaajat kertovat, että työnantaja on voinut myös 
laajentaa lainmukaisia velvoitteitaan (paikka sekä hallituksessa että 
johtoryhmässä)
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Sopimuksen mukaan järjestetty hallintoedustus
• Näitä ”jonnekin muualle” järjestettyjä paikkoja koskevissa avovastauksissa korostuvat 

sellaiset järjestelyt, joita määrittää tapaamisten harvuus, se, että vastapuolena on 
henkilöstöhallinto (HR) sekä se, että paikka on keinotekoisesti rakennettu varta vasten 
tätä toimintaa varten, eikä kyse ole yrityksessä normaalisti sijaitsevasta 
päätöksenteko- ja toimielimestä
– ”(Meillä on) erillinen hallintoedustuselin, jossa (on) työntekijöiden valitsemia edustajia 

kahdeksan (8).”
– ”(Meillä on) eräänlainen ´advisory board´, jolla ei kuitenkaan ole toimintaa. Viime vuonna 

ei ollut yhtään kokousta.”
– ”Henkilöstöedustus (erillinen ryhmä tätä toimintaa varten).”
– ”(Meillä) on henkilöstöjohtoryhmä, jossa on mukana edustus kaikista henkilöstöryhmistä ja 

työntekijä, jokaisesta (meillä käytössä olevasta) alan tessistä.”
– ”Tapaamiset muutaman kerran vuodessa maajohdon kanssa ilman mitään näkyvyyttä tai 

vaikutusmahdollisuutta todelliseen konsernitasoiseen hallintoon.”
– ”(Meillä on) YT-toimikunta. Siellä käydään läpi yrityksen tilanne ja näkymät kaikkien 

henkilöstöryhmien edustajien kanssa.”
– ”Luottamusmiehet voivat osallistua vuoden aikana muutamaan johtoryhmän kokoukseen.”
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Sopimuksen mukaan järjestetty hallintoedustus

• Niiden yritysten, joissa on hallintoedustussopimus, vastaajista vain puolet (49 
%) kokee, että hallintoedustuksella on yrityksessä vaikutusvaltaa (lain 
mukaan toimivilla 56 %)

• Niistä, joilla hallintoedustus on järjestetty sopimuksella jonnekin muualle kuin 
hallitukseen, johtoryhmään tai hallintoneuvostoon, kokee hallintoedustuksella 
olevan vaikutusvaltaa vielä vähemmän eli vain joka kolmas (31 %)

• Sopimuksen mukaan toimijoista hiukan yli puolet (56 %:ia) vastasi, että malli 
toimii hyvin, mutta jopa 31 %:ia, että huonosti (verrattuna lain mukaan 
toimijoihin, joista vain 19 %:ia vastasi, että se toimii huonosti)
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Hallintoedustus on järjestetty ”muulla tavoin”

• Kyselyssä annettiin myös kolmas vaihtoehto tavaksi järjestää hallintoedustus 
ja tämä malli sijoittuu siis ainakin periaatteessa sekä sopimuksen että lain 
mukaan järjestämisen ulkopuolelle ja näin vastasi seitsemän (7) (11 %)

• Vastausten mukaan paikka on näissäkin tapauksissa johtoryhmässä (37 %), 
hallituksessa (25 %), hallintoeneuvostossa (13 %) tai järjestettynä ”muuten”, 
johon vastasi kaksi (2) kaikista näin vastanneista (13 %) 

• Tilanne tarkoittaa lähinnä jonkinlaisen sovitun mallin mukaan menemistä, 
mutta ilman kirjallista sopimusta

• Näissä tilanteissa vaikutusvalta ja tyytyväisyys vastasivat sopimuksen 
aikalailla mukaan menemisen tilannetta ollen kuitenkin vielä hiukan 
heikompia
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Koetusta vaikutusvallasta (kaikissa malleissa)

• Syiksi, miksi vaikutusvaltaa ei ole, on kerrottu mm. seuraavaa:

– ”Konserniohjausryhmän kokoukset, joihin hallintoedustaja kutsutaan, ovat 
lähinnä valmiiden asioiden esittelyä, joihin vaikutusvalta on hyvin rajallista.”

– ”Päätöksenteko on täysin näennäistä, kunhan paperilla näyttää hyvältä. Ei 
hallintoedustajilla ole mahdollisuutta päätöksentekoon.”

– ”(Meillä) ei (ole) kokouksia”

– ”Hallintoedustus on rakennettu niin, että henkilöstöedustajat eivät ole 
varsinaisesti tekemässä päätöksiä tai keskustelemassa niistä, vaan ne tehdään 
muissa forumeissa.”

– ”Työnantaja tuntuu pitävän henkilöstön osallistumista pakollisena 
muotoseikkana ja häiriönä”
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Koetusta vaikutusvallasta (kaikissa malleissa)

• Avovastauksista käy ilmi etenkin turhautumista vaikutusmahdollisuuksien 
pienuuteen sekä siihen, että hallintoedustustoimintaa pidetään yllä 
ainoastaan siksi, että laki niin vaatii, että kyse on ”muotoseikasta” ja 
”häiriöstä” yrityksen toiminnassa muutoin

• Turhautumista aiheuttaa myös etenkin tietojen antamatta jättäminen sekä 
se, että päätökset tehdään jossakin muualla kuin siinä toimielimessä, jonne 
hallintoedustus on yrityksessä (etenkin sopimuksella) järjestetty

• Samalla vastauksissa viitataan osaltaan myös sellaisiin (sopimuksella 
sovittuihin) laista poikkeaviin muihin keinotekoisiin järjestelyihin, joiden ei 
katsota olevan tarkoituksenmukaisia
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Koettu vaikutusvalta ja miten sitä voisi parantaa

• Keinotekoiset järjestelmät korostuvat avovastauksissa, kun kysyttiin 
mahdollisuuksia ja keinoja tilanteen parantamiselle:

– ”Nykyinen sopimus pitäisi irtisanoa ja vaatia täysivaltainen paikka johtoryhmässä tai 
hallituksessa tilalle.”

– ”Kyseinen toimielin on tarpeeton. Edustuksen tulisi olla hallituksessa.”

– ”Hallintoedustajalla pitäisi olla paikka johtoryhmässä, jossa arkipäivän johtamista ja 
tulevaisuuden suunnitelmia tehdään.”

– ”Hallintoedustuspaikka tulisi olla joko hallituksessa tai johtoryhmässä.”

• Vastauksista käy ilmi, että hallintoedustuspaikan pitäisi olla todellisessa ja 
yrityksessä luonnollisesti olevassa toimielimessä, jotta se voisi toimia 
tarkoituksenmukaisella tavalla

• Uudessa laissa tavoitteena poistaa mahdollisuus keinotekoisiin järjestelmiin
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Kirjasta ”Hallintoedustus” (Hietala-Äimälä, 1991)

• ”Lain sanonnalla henkilöstön oikeudesta osallistua yrityksen liiketoimintaa, 
taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn 
on itse asiassa katsottava näin ollen tarkoitetun sitä, että henkilöstön 
osallistumisoikeutta EI VOIDA toteuttaa pelkästään jonkin näennäisen 
ratkaisun avulla”

• ”Toimielimen, jossa edustus toteutetaan täytyy olla todellinen siinä 
merkityksessä, että sillä on todellinen asema yrityksen organisaatiossa”
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Kirjasta ”Hallintoedustus” (Hietala-Äimälä, 1991)

• ”Johtoryhmää ja sen tehtäviä koskevien (tarkempien) säännösten 
puuttuminen lainsäädännöstä olisi teoriassa mahdollistanut se, että 
hallintoedustukseen kielteisesi suhtautuva yritys olisi voinut toteuttaa lain 5 
§:n mukaisen hallintoedustusta koskevan velvoitteen sellaisissa 
johtoryhmissä, joissa ei olisi käsitelty mitään merkittäviä asioita”

• ”Tämän takia lain perusteluihin on otettu maininta, jonka mukaan 
lähtökohtana on, että siinä hallintoelimessä, jossa hallintoedustus 
toteutetaan, tulee käsitellä lain 1 §:n mukaisesti myös tärkeitä liiketoimintaa, 
taloutta, ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä”
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Kirjasta ”Hallintoedustus” (Hietala-Äimälä, 1991)

• ”Jos osoittautuu, että henkilöstön edustus toteutetaan toimielimessä, johon 
tosiasiallisesti ei tule käsiteltäviksi kyseisiä asioita, ei järjestelyn voida 
lainvalmistelutöiden mukaan katsoa täyttävän 5 §:n mukaista velvoitetta 
hallintoedustuksen järjestämisestä.” 

• ”Sen sijaan, jos johtoryhmien toimivalta on niin rajoittunut, että niiden 
olemassa ololle ei voida osoittaa muuta uskottavaa perustetta kuin henkilöstön 
edustusta koskevien säännösten kiertäminen, ei hallintoedustuksen 
järjestämistä tällaisessa elimessä voida luonnollisestikaan pitää
velvoitevaiheessa lainmukaisena”

• Tämän mukaan myös lain mukaan mentäessä paikan tulisi AINA olla 
hallituksessa, hallintoneuvostossa tai tällaisessa edellä olevat ehdot täyttävässä 
toimielimessä, eikä siis ”ihan missä vaan”-johtoryhmässä
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Hallintoedustajien oikeudet ja velvollisuudet 

• Kaikista vastaajista hiukan alle puolet (40 %) kertoo, että heillä ei ole 
samoja oikeuksia ja velvollisuuksia kuin muilla toimielimen jäsenillä, vaikka 
edellä kerrotun mukaan tämä on lain mukainen lähtökohta etenkin 
tilanteissa, joissa toimitaan suoraan lain mukaan 

• Lain mukaan toimivien kohdalla tilanne onkin hiukan parempi

• Huomionarvoista on, että sopimuksen mukaan toimivista ”ei” on vastannut 
lähes puolet (46 %) => tämä kertoo osaltaan siitä, että sopimuksilla 
vähennetään hallintoedustajan oikeuksia ja velvollisuuksia

• Sana ”velvollisuus” käsitetään tässä tapauksessa yleensä myös positiivisena 
asiana (= tasaveroinen asema muiden toimielimen jäsenten kanssa)
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Hallintoedustajien oikeudet ja velvollisuudet 

• Asiassa annetuista avovastauksista käy ilmi turhautumista koko 
toimielimen toimintaan (etenkin keinotekoiset järjestelyt korostuvat):

– Laajennetulla johtoryhmällä ei ole varsinaista päätösvaltaa, vaan se tekee esityksiä 
varsinaiselle johtoryhmälle, jossa sitten esitykset käsitellään ja hylätään, jatkojalostetaan tai 
hyväksytään sellaisenaan.”

– ”Edustaja poistetaan kokouksesta, kun käsitellään "salaisia" asioita.”
– ”Konsernin hallituspaikan korvaavassa forumissa käydään keskustelua toimitusjohtajan 

kanssa, mutta päätökset tehdään hallituksessa, jossa henkilöstöedustusta ei ole.”
– ”Ei ole velvoitetta tuottaa mitään tietoa kokousta varten, on enemmän kuulemista.”
– ”Puhe- ja läsnäolo-oikeus, ei äänioikeutta. Mutta sillä ei ole väliä, koska johtoryhmä ei ole 

juridinen toimielin, vaan toimitusjohtaja on vastuussa johtoryhmän päätöksistä, eli se voi 
päättää yksin asioista mahdollisesta äänestyksestä huolimatta.”

– ”Hallintoedustus toteutettu sopimuksella, jonka mukaan maajohtaja, talousjohtaja ja HR-
johtaja keskustelevat tilinpäätöksestä muutaman tunnin neljä kertaa vuodessa.”
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Koulutus
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Oikeus koulutukseen ja yt-asiamiehen oikeus 
puuttua asioihin (uhkasakko)

• Nyt lakiin olisi tulossa kohta, jossa hallintoedustajalla olisi oikeus 
tarpeelliseen koulutukseen sen mukaan, mitä hän objektiivisesti arvioiden 
tarvitsee tehtävän hoitamiseen

• Lisäksi yt-asiamiehelle olisi tulossa oikeus asettaa uhkasakko (toki nyt 
mahdollisesti vastatuulessa!), jos työnantaja ei täytä tästä laista hänelle 
koituvia velvoitteitaan (tulisi kattaa myös sopimukset!) ja tämän ainakin 
pitäisi tarkoittaa sitä, että yt-asiamies voi puuttua myös sellaisiin 
sopimuksiin, jotka eivät täytä lain vaatimuksia eli että paikka on 
keinotekoinen



Taannehtiva korjauselementti

• Lakiin on ehdotettu nyt myös taannehtivasti tilannetta korjaavaa elementtiä 
eli että jos uusi laki tulisi voimaan v. 2022 alussa, niin yritysten tulisi saattaa 
hallintoedustuksen tilanne yrityksissä lain vaatimalle tasolle kahden vuoden 
kuluessa voimaan tulosta => myös sopimukset!



1

Analyysi 1/2021

TYÖNTEKIJÖIDEN EDUSTUS 
YRITYKSEN 
PÄÄTÖKSENTEOSSA
Tehotonta ja turhaa vai kaikille parempi?

Tiivistelmä julkaisusta



• Tällä Teollisuuden palkansaajien kyselytutkimuksella selvitettiin lain 
käytännön toteutumista työpaikoilla henkilöstön näkökulmasta

• Maan hallitus valmistelee yt-lain uudistusta, jonka myötä myös 
hallintoedustuslakia ollaan uudistamassa ja se ollaan liittämässä osaksi 
yt-lakia
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Mistä julkaisussa on kyse?



• Laki toteutuu työpaikoilla huonosti: vähintään joka kolmannelta 
työpaikalta puuttuu hallintoedustus kokonaan

– Syynä yleensä työnantajan negatiivinen suhtautuminen ja tahtotila 
asiaa kohtaan

– Kyse on kuitenkin lain velvoittavasta säädöksestä, eikä jostakin 
vapaaehtoisesta menettelystä tai järjestelystä

• Syinä tiedon puute 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 tärkeä tavoite
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Henkilöstön edustajien 
vaikutusmahdollisuudet

• Kyselyyn vastanneet kokivat pystyvänsä 
vaikuttamaan etenkin yhteistyön 
parantumiseen työpaikalla

• Vastaajat kokivat myös pystyvänsä 
vaikuttamaan työoloihin ja 
työhyvinvointiin

• Toisaalta vastaajat kokivat etteivät he 
pystyneet vaikuttamaan tarpeeksi
yrityksen investointi- & 
ulkoistuspäätöksiin

– Ei todellista vaikutusvaltaa yrityksen 
strategiseen päätöksentekoon



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



Analyysin 
ratkaisuehdotus:

Työntekijöiden edustajille laissa 
tarkemmin määritelty rooli yritysten 
päätöksenteossa
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Lue koko julkaisu 
osoitteesta: tpry.fi/edistys
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https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja.html


Lakiuudistuksen 
eteneminen
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• Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa => vanha laki vuodelta 
1990

• Pohjatöitä alettu tehdä jo edellisen hallituksen aikana (Sipilän hallitus 2015-
2019), mm. julkaisemalla hyvin suppean kyselyn tulokset v. 2017 (TP)

• Myös silloinen yhteistoiminta-asiamies pyrki nostamaan asiaa esille, mutta 
asia ei lähtenyt lentoon (Hietala toimi paikallisen sopimisen 
selvitysmiehenä 2015, TEM): ”Selvitysmies esittää, että henkilöstön asemaa 
yritysten päätöksenteossa vahvistetaan. Henkilöstön edustaja tulee ottaa 
mukaan hallintoneuvostoon, hallitukseen tai johtoryhmään, jos 
organisaation palveluksessa on vähintään sata työntekijää”

• ”Lisäksi henkilöstön edustuksesta sopiminen olisi ehto lakiin perustuvalle 
paikalliselle sopimiselle aina, kun työnantajan palveluksessa on vähintään 
30 työntekijää”

Lakiuudistuksen eteneminen



• TP:n tutkimusanalyysi aiheesta v. 2019 alussa (muuta vaikutustyötä paljon tätä 
ennen)

• SDP:n hallitusohjelmaa kirjoittanut Lauri Ihalainen tarttui asiaan, mikä auttoi 
asiaa etenemään huomattavasti

•

Lakiuudistuksen eteneminen



• (Hyvä) kirjaus Rinteen/Marinin hallitusohjelmaan: 

• ”Työelämän luottamuksen ja työpaikkojen yhteistoiminnan vahvistamiseksi 
parannetaan henkilöstön osallisuutta ja asemaa sekä yt-menettelyssä että muutoin 
yritysten päätöksenteossa.

• Siirretään hallintoedustuslain henkilöstön edustusta koskevat säännökset 
yhteistoimintalakiin. 

• Arvioidaan nykyisen hallintoedustuslain soveltamisrajaa ottaen huomioon pk-
yritysten toiminnan erityispiirteet.”

Lakiuudistuksen eteneminen



• Tämän jälkeen hallintoedustuslain uudistus liitettiin pikaisesti jo käynnissä olevaan 
yhteistoimintalain uudistamisen työryhmään, joka oli aloitettu jo v. 2018

• Asia oli lausuntokierroksella 15.1.2021 saakka

• Nyt on käynnissä jatkovalmistelu eli lausuntopalautteen läpikäyminen, jonka pitäisi 
päättyä huomenna eli 23.4.2021

• Sitten laki siirtyy seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn, sieltä eduskuntaan ja 
sieltä – toivon mukaan – lain vahvistamiseen ja tätä kautta valmiiksi laiksi

• Positiivinen oletus on, että laki voisi olla voimassa ensi vuoden alusta

Lakiuudistuksen eteneminen



Kiitos! maria.jauhiainen@ilry.fi
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