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



Lain tarkoitus

• Työnantajan toiminnan kehittämiseksi

• työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä 

• henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi 

• henkilöstöllä on oikeus osallistua työnantajan :
– liiketoimintaa

– taloutta ja 

– henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn

• Työnantajan 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”

• Nyt hallintoedustus sisältää siis sekä laadullisen että muodollisen
vaatimuksen koskien paikkaa, johon hallintoedustus voidaan 
tulevaisuudessa sijoittaa

• Laadullinen vaatimus: hallintoedustus tulee sijoittaa toimielimeen, jossa 
käsitellään tosiasiallisesti liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa 
koskevia kysymyksiä

• Muodollinen vaatimus: toimielimen, jossa hallintoedustus sijaitsee, tulee 
olla työnantajan päättävä, toimeenpaneva, valvova tai neuvoa-antava 
hallintoelin
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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 (2) henkilöstöryhmää

• Lisäksi vaatimuksen esittävien henkilöstöryhmien tulee yhdessä edustaa työnantajan
henkilöstön enemmistöä



Järjestäminen joko sopimuksen tai lain mukaan

• Henkilöstön hallintoedustuksesta on siis ensisijaisesti sovittava työnantajan ja 
henkilöstön välillä

• Jos sopimukseen ei päästä, henkilöstön hallintoedustus toteutetaan 
henkilöstön vaatimuksesta lain 31 §:n mukaisesti
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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)

• Eli jos asianomaisen toimielimen jäsenen kelpoisuudesta on erikseen säädetty, 
kyseiset kelpoisuusvaatimukset koskevat myös henkilöstön hallintoedustajaa
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Sopimuksen nojalla 

• 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 (2) 
henkilöstöryhmää

• Jollei henkilöstöryhmiä ole kuin yksi, niin tämä tietysti riittää

• Työnantajan tulee huolehtia, että sen edustajilla on riittävä kelpoisuus ja 
valtuudet sopia tällaisesta sopimuksesta
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Sopimuksen nojalla 

• Sopimuksella ei kuitenkaan voida poiketa myöskään siitä, mitä asianomaisen 
toimielimen jäsenen vastuusta erikseen säädetään (esim. OYL)

• Lisäksi henkilöstön hallintoedustus tulee siis sopimustilanteessakin toteuttaa 
sellaisessa toimielimessä, joka tosiasiassa käsittelee tärkeitä liiketoimintaa, 
taloutta ja henkilöstön asemaa koskevia kysymyksiä

• Sopimus henkilöstön hallintoedustuksesta on tehtävä kirjallisesti
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Sopimuksen nojalla 

• Sopimus voi olla voimassa määräajan tai toistaiseksi

• Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa työnantaja ja edellä 
mainitut henkilöstöryhmät (yleensä erikseen sopimuksessa sovitun 
mukaisesti)

• Jos kysymys on konsernista ja kunkin työnantajan tarkoitetut osapuolet niin 
sopivat, henkilöstön hallintoedustus voidaan toteuttaa konsernikohtaisena

• Mitä tässä luvussa säädetään työnantajasta ja yrityksestä, koskee tällöin 
myös konsernia

• Henkilöstön hallintoedustajan äänioikeutta voidaan rajoittaa edellä 
tarkoitetulla sopimuksella, jos sellainen koetaan tarkoituksenmukaiseksi
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Järjestäminen lain mukaan

• Jos vähintään kaksi (2) henkilöstön enemmistöä yhdessä edustavaa 
henkilöstöryhmää sitä vaatii, henkilöstöllä on oikeus nimetä edustajansa ja 
heille henkilökohtaiset varaedustajat työnantajan valinnan mukaan 
hallintoneuvostoon, hallitukseen tai sellaisiin johtoryhmiin taikka niitä 
vastaaviin toimielimiin, jotka yhdessä kattavat työnantajan 
liiketoimintayksiköt => on siis vaadittava, jotta tämän saa!

• Henkilöstön hallintoedustus tulee toteuttaa toimielimessä, jossa käsitellään 
(tosiasiallisesti) tärkeitä liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa 
koskevia kysymyksiä (laadullinen ja muodollinen vaatimus)
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Järjestäminen lain mukaan

• Henkilöstön hallintoedustajat nimetään työnantajan valitsemien 
asianomaisen toimielimen jäsenten lisäksi

• Henkilöstön hallintoedustajia voi olla enintään neljäsosa (1/4) asianomaisen 
toimielimen muiden jäsenten määrästä, kuitenkin niin, että edustajia on aina 
vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4)

• Henkilöstön hallintoedustajilla on sama toimikausi kuin asianomaisen 
toimielimen muilla jäsenillä

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

• Jollei toisin sovita, henkilöstön hallintoedustus on toteutettava vuoden 
kuluessa siitä, kun lain edellytykset ovat täyttyneet ja vaatimus edustuksesta 
esitetty
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Järjestäminen lain mukaan

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

• Paikkana on siis tulee olla joku yllä mainituista paikoista, eikä laissa ole enää 
oikeutta poiketa tästä 

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

• Jos työnantajan hallitukseen nimetään vain yksi (1) henkilöstön edustaja, on 
myös varaedustajalla oikeus osallistua kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa
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Hallintoedustajan oikeudet, velvollisuudet ja 
vastuut

• Henkilöstön edustajilla ja työnantajan valitsemilla asianomaisen toimielimen 
jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet

• Henkilöstön hallintoedustajilla sekä heidän varaedustajillaan on oikeus 
tutustua myös käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan aineistoon samassa 
laajuudessa kuin toimielimen muilla jäsenillä

• 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
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Hallintoedustajan oikeudet, velvollisuudet ja 
vastuut

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

• Henkilöstön edustajalla on oikeus saada vapautusta työstään myös tehtävään 
välittömästi liittyvään henkilöstön edustajien keskinäiseen valmistautumiseen 
esim. varaedustajan kanssa

• Jos henkilöstön hallintoedustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella yrityksen 
toimielimen kokoukseen, yritys on velvollinen suorittamaan hänelle kokoukseen 
osallistumisesta aiheutuvat asianmukaiset kulut ja kokouspalkkiot

• Esim. hallituksen edustajan vuosipalkkio on aina TÄYSIN eri asia
• Näistä asioista tulee sopia aina erikseen, vaikka muutoin mentäisiin lain 

säännösten mukaisesti
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Poikkeus koskien hallintoedustuksen 
järjestämistä
• Yhteistoiminta-asiamies voi myöntää hakemuksesta luvan poiketa 

henkilöstön hallintoedustuksen toteutustavasta

• Yhteistoiminta-asiamies voi myöntää hakemuksesta luvan poiketa 
yhteistoimintalain 5 luvun mukaisesta henkilöstön hallintoedustuksen 
toteutustavasta

• Poikkeuslupa voi siis koskea sekä sopimusta että tilannetta, jossa toimitaan 
lain mukaan

• Ennen kuin yhteistoiminta-asiamies tekee asiassa päätöksen, on työnantajan 
kuitenkin varattava henkilöstöryhmien edustajille mahdollisuus tulla kuulluksi 
asiassa joko kirjallisesti tai suullisesti (aina tulee valita kirjallinen malli)

• Tämä tulee saattaa myös yhteistoiminta-asiamiehelle tiedoksi
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Hallintoedustajan 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 tiukennuksen täytyy 
tulla työntekijöiden aloitteesta ja toimesta, ei työnantajan

• Mutta vaikka sopimuksella olisi tiukennettu ehtoja lakiin nähden, on 
henkilöstöllä oikeus kuitenkin aina valita ”vain” 6 §:n mukaiset 
kelpoisuusehdot täyttävä edustaja (työntekijät päättävät tästä)

• Hallituksen täysivaltaisella jäsenellä (myös äänioikeus) on aina hallitusvastuu

• Johtoryhmän jäsentä koskee ainoastaan yleisen vahingonkorvauslain 
työntekijän vastuuta koskeva vastuu (alennettu vastuu/lievä tuottamus)
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Henkilöstön hallintoedustajien vaalit

• Jollei henkilöstön hallintoedustajien valinnasta voida sopia 
henkilöstöryhmien kesken, edustajat valitaan noudattaen soveltuvin osin, 
mitä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun laissa säädetään menettelystä työsuojeluvaltuutetun vaalissa

• Henkilöstöryhmät asettavat ehdokkaansa tässä tapauksessa edellä 
tarkoitetussa vaalissa

• Ensisijainen valintatapa on kuitenkin siis valinnasta sopiminen
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Hallintoedustajan irtisanomissuoja

• Henkilöstön hallintoedustajana toimivan henkilön irtisanomissuojaan 
sovelletaan, mitä työsopimuslain 7 luvun 10 §:ssä säädetään 
luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuojasta

• Sama koskee myös hallintoedustajan varaedustajaa työnantajan hallinnossa
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Oikeus koulutukseen (uusi kohta)

• Henkilöstön hallintoedustajalla on nyt myös oikeus saada koulutusta siinä 
määrin kuin se on tarpeen henkilöstön hallintoedustajan tehtävän 
hoitamiseksi yrityksen toimielimessä

• Tarkoituksena on, että henkilöstön hallintoedustaja pystyy aidosti ja 
tehokkaasti osallistumaan toimielimen työskentelyyn

• Henkilöstön hallintoedustaja on näin oikeutettu mm. vastaavaan 
koulutukseen, jota muut toimielimen jäsenet saavat toimielimen 
työskentelyyn liittyen (esim. 
https://www.kauppakamarikauppa.fi/collections/hhj-hyvaksytty-hallituksen-
jasen-kurssi)
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Oikeus koulutukseen (uusi kohta)

• Lain mukaan hallintoedustajalla on nyt oikeus tarpeelliseen koulutukseen sen 
mukaan, mitä hän objektiivisesti arvioiden tarvitsee tehtävän hoitamiseen

• Työnantajan ja henkilöstön edustajan on sovittava koulutuksen ajankohdista

• Työnantajan on korvattava työstä vapautuksesta (tällaisen koulutuksen 
vuoksi) aiheutuva ansionmenetys

• Muusta vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta on 
kussakin tapauksessa sovittava asianomaisen henkilöstön edustajan ja 
työnantajan välillä (joko jo sopimuksessa, mutta yleensä erikseen)
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Koulutus
v. 2019
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• Salassapito

• Työntekijän, henkilöstön edustajan ja 36 §:ssä tarkoitetun asiantuntijan sekä 
tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettujen työntekijöiden ja heidän 
edustajiensa on pidettävä salassa vuoropuhelun tai muutosneuvottelujen 
yhteydessä saadut:

• 1) liikesalaisuutta koskevat tiedot; 

• 2) työnantajan taloudellista asemaa koskevat tiedot, jotka eivät ole muun 
lainsäädännön mukaan julkisia ja joiden leviäminen olisi omiaan
vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- ja sopimuskumppania;
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• 3) yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä koskevat tiedot, joiden 
leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- ja 
sopimuskumppania; sekä

• 4) yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja muutoin 
häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, jollei henkilö, jonka suojaksi 
salassapitovelvollisuudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan 
tietojen luovuttamiseen

• Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä työntekijää tai henkilöstön 
edustajaa ilmoitettuaan tietojen salassapitovelvollisuudesta ilmaisemasta
mainitun momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuja tietoja muille 
työntekijöille tai heidän edustajilleen siinä laajuudessa kuin se on 
tarpeellista näiden työntekijöiden aseman kannalta yhteistoiminnan 
tarkoituksen toteuttamiseksi
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• Salassapitovelvollisuuden edellytyksenä on, että:

• 1) työnantaja on osoittanut työntekijälle ja henkilöstön edustajalle sekä 36 
§:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle, mitkä tiedot kuuluvat liikesalaisuuden 
piiriin; 

• 2) työnantaja on ilmoittanut työntekijälle ja henkilöstön edustajalle sekä 
36 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalle, että 1 momentin 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot ovat salassa pidettäviä; ja

• 3) työntekijä ja henkilöstön edustaja on ilmoittanut em. 
salassapitovelvollisuudesta 2 momentissa tarkoitetuille työntekijöille tai 
heidän edustajilleen

• Salassapitovelvollisuus jatkuu edellä tarkoitettujen henkilöiden koko 
työsuhteen voimassaoloajan
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• Mitä tämän pykälän 1 ja 3 momentissa säädetään henkilöstön edustajan 
salassapitovelvollisuudesta, sovelletaan myös 5 luvun mukaiseen henkilöstön 
hallintoedustajan tehtävään yrityksen toimielimessä, jollei asianomaisen 
toimielimen jäsenten tai varajäsenten salassapitovelvollisuudesta ole 
erikseen toisin säädetty (kuten esim. MAR, rikoslaki, yhtiöjärjestys yms.)
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Yhteistoiminta-asiamiehen puuttumisoikeus 
(uhkasakko)

• Yt-asiamiehelle on nyt oikeus asettaa uhkasakko, jos työnantaja ei täytä 
hänelle tästä laista koituvia velvoitteitaan (kattaa myös sopimukset, sillä 
myös sopimusperusteisten järjestelmien tulee olla uuden lain uusien 
vaatimusten mukaisia!) ja tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että yt-asiamies voi 
puuttua myös sellaisiin sopimuksiin, jotka eivät täytä lain vaatimuksia eli 
että paikka on esim. keinotekoinen



Taannehtiva korjauselementti

• Uudessa laissa on nyt myös ns. taannehtivasti tilannetta korjaavaa elementti 
eli hallintoedustuksen tilanne tulee saattaa lain vaatimukset täyttävälle 
tasolle 18 kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta eli 30.6.2023 mennessä 
=> koskee myös sopimuksia



Lakiuudistuksen eteneminen v. 2019-
2022
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Lakiuudistuksen eteneminen

• Laki henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa; laki oli vanha ja jo 
vuodelta 1990

• Lain noudattaminen ja tunnettuisuus oli heikentynyt, eikä sille oltu tehty 
oikeastaan mitään 30 vuoteen

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

• Myös silloinen yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala pyrki nostamaan asiaa 
esille osana omaa selvitystyötään v. 2015, kun hän toimi paikallisen 
sopimisen selvitysmiehenä
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Lakiuudistuksen eteneminen

• Ote Hietalan raportista (2015):

• ”Selvitysmies esittää, että henkilöstön asemaa yritysten päätöksenteossa 
vahvistetaan. Henkilöstön edustaja tulee ottaa mukaan hallintoneuvostoon, 
hallitukseen tai johtoryhmään, jos organisaation palveluksessa on vähintään 
sata (100) työntekijää”

• ”Lisäksi henkilöstön edustuksesta sopiminen olisi ehto lakiin perustuvalle 
paikalliselle sopimiselle aina, kun työnantajan palveluksessa on vähintään 30 
työntekijää”
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• TP:n tutkimusanalyysi julkistettiin aiheesta v. 2019 alussa (muuta vaikutustyötä 
paljon tätä ennen)

• Keväällä 2019 SDP:n hallitusohjelmaa kirjoittanut Lauri Ihalainen tarttui asiaan, mikä 
auttoi asiaa etenemään huomattavasti

• Seurauksena erittäin 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, TP:n työ



Lakiuudistuksen eteneminen, TP:n työ

• Tämän jälkeen hallintoedustuslain uudistus liitettiin pikaisesti jo käynnissä 
olevaan yhteistoimintalain uudistamisen työryhmään, jonka työ oli alkanut jo 
v. 2018

• Asia oli lausuntokierroksella 15.1.2021 saakka

• Sitten oli käynnissä jatkovalmistelu eli lausuntopalautteen läpikäyminen. Sen
piti päättyä 23.4.2021, mutta se päättyikin vasta 30.8.2021 

• Hallituksen esitys annettiin 30.9.2021

• Sitten laki siirtyi valtioneuvoston käsittelyyn ja sieltä marraskuussa 2021 
eduskunnan ja etenkin sen työ- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyyn

• Sieltä laki eteni 7.12.2021 vahvistamiseen ja tätä kautta valmiiksi laiksi

• Laki tuli voimaan 1.1.2022
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Kiitoksia!
Maria Jauhiainen

maria.Jauhiainen@ilry.fi


