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Pasma, Riikka 2009. Yhteistoiminnalla onnistuneeseen viestintään case Eventum Oy. 

Opinnäytetyö. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Kaupan ja kulttuurin toimiala. Sivu-

ja 32.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on laatia käsikirja Eventum Oy:lle yritysten yhteistoimin-

talain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334) edellyttämästä sisällöstä. Kä-

sikirjan tarkoituksena on määrittää toimenpiteet, joiden avulla yrityksessä yhteistoimin-

ta saadaan systematisoitua säännölliseksi ja täsmälliseksi toimintatavaksi. Käsikirja tu-

lee kuulumaan osana yrityksen tulevaa laatujärjestelmää ja sen osana parantamaan yri-

tyksen palvelun laatua sekä luomaan yrityksen toiminnalle jatkuvan kestävän kehityk-

sen edellytykset. Käsikirja on tarkoitettu vain Eventumin käyttöön, joten se on salainen. 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Teoriaosan lähteenä on pääasiassa 

ollut yhteistoimintalaki ja hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi, mutta myös muita työ-

suhteisiin liittyviä lakeja ja hallituksen esityksiä. Lähteinä olen käyttänyt myös kirjalli-

suutta ja internet-lähteitä. Empiriaosuuden olen toteuttanut tekemällä erillisen käsikirjan 

Eventum Oy:lle yhteistoimintalain mukaisesta sisällöstä.  

 

Yhteistoimintalakia sovelletaan osittain yrityksissä, joissa on vähintään 20–29 työnteki-

jää. Yrityksen henkilöstömäärän noustessa 30 työntekijään, noudatetaan yhteistoiminta-

lakia kokonaisuudessaan. Opinnäytetyöni tarkastelee lakia kummankin henkilöstömää-

rän osalta.  

 

Käsikirjan alussa käsitellään yleiset toimintaohjeet, miten yhteistoimintaa lähdetään 

Eventumilla toteuttamaan. Tämän jälkeen käsitellään yhteistoimintalain mukaiset me-

nettelyohjeet niin 20–29 työntekijän kuin vähintään 30 hengen yrityksissä. Käsikirjan 

lopussa ovat yhteistoimintaan liittyvät itse tekemäni lomakkeet ja vuosikalenteri.  

 

Asiasanat: yhteistoimintalaki, yhteistoimintaneuvottelu, henkilöstöryhmä, henkilöstö-

ryhmän edustaja 

 



ABSTRACT 

 

Pasma, Riikka 2009.  Cooperation is the key to successful communication. Case Even-

tum Oy. Bachelor`s Thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business and 

Culture. Pages 32.  

 

The aim of this bachelor`s thesis is to make Eventum Oy a manual for cooperation 

about the act on cooperation within undertakings 30.3.2007/334.  The aim of the manual 

for cooperation is to define the means by which the cooperation in the company can be 

systemized to become a routine and accurate type of action. The manual for cooperation 

will be a part of the upcoming quality system in the company. It will improve the quali-

ty of the service and create the prerequisites for the sustainable development in the 

company. The manual for cooperation is aimed for internal use at Eventum Oy, so it 

will not be publicly accessible. 

 

This bachelor`s thesis was carried out by using a qualitative research and a case re-

search. The theory mainly consists of the act on cooperation within undertakings and 

also other legislation, such as the contracts of employment act. I used also literature and 

internet sources when examining cooperation. The empirical part was implemented by 

doing a separate manual for cooperation for Eventum Oy. 

 

The act on cooperation within undertakings applies to companies employing at least 

twenty persons. When the number of employees is between 20 and 29, the act applies 

partly. This act applies as a whole to companies employing at least thirty persons. This 

bachelor`s thesis deals with the act as applied to companies of both sizes.  

 

In the beginning, the manual for cooperation deals with the general pieces of advice. 

These will help Eventum Oy to implement the cooperation among the employees and 

employer. After that, the manual deals with the code of conduct for companies 

employing at least twenty persons and as well for the companies employing at least 

thirty persons. At the end of the manual, there are forms and a schedule relating to the 

act on cooperation within undertakings.  

 

Keywords: cooperation act in undertakings, cooperation negotiation, group of 

employees, a representative of group of employees  
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1 JOHDANTO 

 

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla tuetaan yritysten johtamista ja vahvistetaan yritysten kil-

pailukykyä. Työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyö on hyvä keino edistää yri-

tykselle tärkeitä asioita. Yhteistoiminnalla turvataan henkilöstön mahdollisuudet vaikut-

taa omaa työtä ja työympäristöä koskevaan päätösten valmisteluun. Parhaat kilpailuedut 

saavutetaan tutkimusten mukaan parhaiten yrityksissä, joissa henkilöstöllä on vaikutus-

mahdollisuuksia. Henkilöstön näkemyksillä ja asiantuntemuksella on ratkaiseva merki-

tys yrityksen menestyksessä. Osaamispääoman pitäminen yrityksissä on jokaiselle yri-

tykselle tärkeää.  

 

Yrityksissä työnantajan ja työntekijän välinen yhteistyö perustuu lakiin yhteistoiminnas-

ta yrityksissä.  Yrityksiä koskeva yhteistoimintalaki eli yt-laki koskee työnantajan ja 

henkilöstöryhmien välistä yhteistoimintaa. Laissa asetetaan paljon erilaisia vaatimuksia 

kummallekin osapuolelle. Lain tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijän vuoro-

vaikutuksellista yhteistoimintamenettelyä ja kehittää yrityksen toimintaa sekä lisätä 

työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin heitä koskeviin päätök-

siin.  (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Yrityksiä koskeva yhteistoimintalaki sisältää menettelytapasääntöjä, miten erilaisissa 

muutoksissa ja henkilöstöjärjestelyissä pitää toimia. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

tuli voimaan 1.7.2007 ja suurin muutos tuli lain soveltamisalaan. Uuden lain sovelta-

misala laajeni koskemaan myös 20–29 hengen yrityksiä, kun aikaisemmin se oli koske-

nut vain yli 30 hengen yrityksiä. Tämä merkitsee, että lain piiriin tulee noin 2800 uutta 

yritys ja noin 66 000 uutta työntekijää. (Hietala & Kaivanto 2007, 4; Johtamistaidon 

opisto 2009.) 

 

Uudistetussa yhteistoimintalaissa korostetaan yhteistoiminnan henkeä ja pyrkimystä 

yksimielisyyteen. Tavoitteena on, että yrityksissä keskustellaan ja päätetään asioista 

yhdessä henkilöstön kanssa. Yrityksen yhteistoiminta-ajattelun omaksuminen on yhtei-

nen sisäinen muutosprosessi, joka lähtee avoimuudesta, että ollaan molemminpuolin 

avoimia työstä ja siitä koskevista asioista. Tästä lähtökohdasta on jokaisella oikeus saa-

da työhön ja sen tekemiseen tarvittavia tietoja. Jokaisella on myös velvollisuus kertoa 
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työhön liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista. On tärkeätä miettiä, kuka muu tar-

vitsee sitä samaa tietoa, ja tiedottaa asiasta eteenpäin, jotta tiedonkulku toimisi yrityk-

sessä mahdollisimman hyvin.  Hyvä ja toimiva yhteistoiminta vaatii keskustelua, kan-

nustavaa ilmapiiriä ja molemminpuoleisen palautteen antamisen kritiikinsietokykyä. 

Asioista on tärkeätä keskustella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin voi-

daan vaikuttaa. 

 

 

1.1 Toimeksiantajan esittely 

 

Eventum on suunnittelutoimintaan suuntautunut asiantuntijapalveluyritys, joka on kes-

kittynyt tehdas- ja ohjelmistosuunnittelun sekä projektisuunnittelupalveluiden tarjoami-

seen Suomeen ja ulkomaille. Eventum tarjoaa osaamistaan kone- ja laitesuunnitteluun, 

putkistosuunnitteluun, rakennussuunnitteluun, layout-suunnitteluun, ohjelmistosuunnit-

teluun sekä kokonaisvaltaisiin projektinhoito- ja asennusvalvontatehtäviin. (Eventum 

2009; Valli 2009) 

 

Työntekijät ovat koulutukseltaan insinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Eventum ratkaisee 

asiakkaan tuotantoon ja prosessiin liittyvät tekniset ongelmat sekä järjestelmien mekaa-

niset automatisoinnit ja modernisoinnit. Yrityksen pääasiakkaita ovat metsä-, kaivos-, 

metalli- ja öljyteollisuuden yritykset. (Eventum 2009; Valli 2009.) 

 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet  

 

Opinnäytetyöni aiheena on laatia tehdassuunnittelupalveluja tuottavalle suunnitteluyri-

tykselle Eventum Oy:lle käsikirja lain yhteistoiminnasta yrityksissä (30.3.2007/334) 

edellyttämästä sisällöstä. Käsikirjan tarkoituksena on määrittää toimenpiteet, joiden 

avulla yrityksessä yhteistoiminta saadaan systematisoitua säännölliseksi ja täsmälliseksi 

toimintatavaksi. Tämä opinnäytetyön ohessa oleva käsikirja tulee kuulumaan osana yri-

tyksen tulevaa laatujärjestelmää ja sen osana parantamaan yrityksen palvelun laatua, 

sekä luomaan yrityksen toiminnalle jatkuvan kestävän kehityksen edellytykset.  
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja sen perustelu 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tapaustutkimus. Tutkin yrityksiä koskevaa yhteistoi-

mintalakia ja teen siitä Eventum Oy:lle käsikirjan, jonka avulla yritys voi toteuttaa toi-

minnassaan yhteistoimintalain mukaiset asiat. Otan myös huomioon muitakin työsuhtei-

ta koskevia lakeja, kuten työsopimuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä, 

sillä yhteistoimintalaki viittaa monessa kohden myös muihin työsuhteita koskeviin la-

keihin.   

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyritään todellisen elämän kuvaamiseen 

ja tutkimaan kohdetta kokonaisvaltaisesti. Laadullinen menetelmä on ei-numeraalista. 

Se on esimerkiksi haastatteluin tuotettua aineistoa.  Kvalitatiivisen lähtökohtana on ai-

neiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Monipuolisesti eri lähteitä tarkas-

telemalla ja yhdistelemällä teen niistä yhteistoimintalakikäsikirjan. (Hirsijärvi & Remes 

& Sajavaara 2004, 126–127; Viinamäki & Saari 2007, 33.)  

 

Kvalitatiivinen menetelmä sisältää monenlaisia tutkimuksia. Yksi niistä on tapaustutki-

mus. Tapaustutkimus tarkoittaa yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa yhdestä tapauk-

sesta tai pienestä joukosta toisiinsa linkittyneitä tapauksia. Tapaustutkimuksessa aineis-

to kerätään usealla eri tavalla havainnoimalla, haastatteluilla ja dokumentteja tutkimalla.  

(Hirsijärvi & Remes & Sajavaara 2004, 152–153.)  

 

Tutkimassani yhteistoimintalaissa on määritelty vähemmän noudatettavia asioita sään-

nöllisesti vähintään 20 mutta alle 30 hengen yrityksiin kuin yrityksiin, jonka työsuhtees-

sa on säännöllisesti yli 30 työntekijää. Yhteistoimintalaki määrittelee laajemmat velvoit-

teet yli 30 hengen yrityksille. Opinnäytetyöni tarkastelee koko lakia yhteistoiminnasta 

yrityksissä, joten työni soveltuu kummankin kokoiselle yritykselle. Menetelmäopetus 

(2009) mukaan tapaustutkimus usein valitaan tutkimusmenetelmäksi juuri sen vuoksi, 

että halutaan ymmärtää tutkittavaa asiaa syvällisesti huomioiden asiaan liittyvä konteks-

ti, esimerkiksi olosuhteet ja taustat.  

 

Viinamäen ja Saaren (2007, 35) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei useinkaan on-

gelmana ole aineiston keruu, vaan sen analysointi. Yhteistoimintalakitekstin analysointi 

on paikoin haasteellista, mutta samalla myös antoisaa. Yhteistoimintalakia tulkitessani 
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käytän apuna hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2006). Hallituksen esityksessä selitetään tarkas-

ti kohta kohdalta, mitä mikäkin pykälä tarkoittaa.  Käytän myös yhteistoimintalakia 

selittäviä kirjoja ja muita internet-lähteitä, jotka auttavat minua tulkitsemaan lain kohdat 

oikein.  
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2 YHTEISTOIMINNAN KÄSITTEITÄ 

 

Opinnäytetyöni peruskäsitteet ovat yhteistoimintalaki, yhteistoimintaneuvottelu, henki-

löstöryhmä, henkilöstöryhmän edustaja. 

 

Yhteistoimintalaki, yrityksiä koskeva yhteistoimintalaki koskee työnantajan ja henki-

löstöryhmien välistä yhteistoimintaa. Laissa asetetaan paljon erilaisia vaatimuksia 

kummallekin osapuolelle. Lain tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijän vuoro-

vaikutuksellista yhteistoimintamenettelyä ja kehittää yrityksen toimintaa sekä lisätä 

työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä heitä koskeviin päätöksiin. Tavoit-

teena on myös tiivistää työnantajan, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten yhteis-

toimintaa, että saataisiin parannettua työntekijöiden asemaa ja varmennettua heidän 

työllistymistään. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Yhteistoimintaneuvottelu eli yt-neuvottelu tarkoittaa neuvottelua työnantajan ja henki-

löstön kanssa. Osapuolina ovat työnantajan neuvottelija ja henkilöstön valitsema neu-

vottelija. Jos neuvottelu koskee vain yhtä työntekijää tai jotakin tiettyä osastoa, silloin 

neuvotellaan kyseisen työntekijän tai osaston kanssa. Yrityksiä koskevassa yt-laissa 

määritellään, mistä asioista työnantajan on neuvoteltava tai kuultava henkilöstöään. 

Neuvotteluissa pitäisi pyrkiä yksimielisyyteen, vaikka työantaja tekeekin lopullisen pää-

töksen. Sekä työnantajan että henkilöstöryhmän edustaja voivat tehdä neuvottelualoit-

teen. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Henkilöstöryhmällä tarkoitetaan työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenki-

löitä yrityksessä. Näistä jokainen muodostaa oman henkilöstöryhmän. Yrityksen henki-

löstö koostuu henkilöstöryhmistä, joiden ulkopuolelle jäävät yritysjohdon edustajat, 

sillä heitä koskevat asiat eivät kuulu yhteistoimintalakiin. (Hietala & Kaivanto 2007, 

46–47.)  

 

Henkilöstöryhmän edustajalla Saarisen (2007, 217) mukaan tarkoitetaan henkilöä, 

joka edustaa työntekijöitä ja toimihenkilöitä neuvotteluissa. Hän on tavallisesti pääluot-

tamusmies, varapääluottamusmies, osaston luottamusmies, yhdysmies, yhdyshenkilö tai 

yhteyshenkilö. Sitovan työehtosopimuksen mukaan valittu luottamusmies on henkilös-

töryhmän edustaja, jos työehtosopimus sitoo työnantajaa järjestäytymisen tai yleissito-
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vuuden perusteella. Luottamusmies valitaan henkilöstöryhmittäin. Henkilöstöryhmän 

edustajana voi olla työsuojeluvaltuutettu, jos käsiteltävä asia koskee työntekijöiden tur-

vallisuutta ja terveyttä. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 
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3 TYÖNTEKIJÖIDEN JA TYÖNANTAJAN YHTEISTOIMINTA 

 

Yrityksiä koskeva yhteistoimintalaki koskee työnantajan ja henkilöstöryhmien välistä 

yhteistoimintaa. Laki koskee yrityksiä, joissa työntekijöitä on säännöllisesti vähintään 

20.  Yrityksellä tarkoitetaan tässä yhteisöä, säätiötä ja luonnollista henkilöä, joka har-

joittaa taloudellista toimintaa.  (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Vanha yhteistoimintalaki ehti olla voimassa 24 vuotta ennen kuin sitä muutettiin vuonna 

2007. Sitä haluttiin muuttaa, sillä yritykset ja työsuhteet ovat kansainvälistyneet sekä 

yritystoiminta erikoistunut, verkottunut ja konsernimuotoistunut. (Uusi yt-laki 2007.) 

Pääsääntöisesti yhteistoimintalaki on pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

työnantaja ja työntekijä eivät voi sopimuksella poistaa työntekijän yhteistoimintalain 

oikeuksia. (Saarinen 2007, 215–216.) 

 

3.1 Yhteistoiminnan osapuolet 

 

Yrityksen henkilöstö koostuu työntekijöistä, toimihenkilöistä ja ylemmistä toimihenki-

löistä. Nämä ryhmät muodostavat yhteistoimintalain tarkoittamat henkilöstöryhmät. 

Näille ryhmille perustana ovat työsopimusten mukaisten työtehtävien sijoittuminen yri-

tyksen toimintaorganisaatioon. Yhteistoimintaneuvottelut käydään yrityksen toiminta-

organisaation mukaisesti. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Yhteistoiminnan osapuolina ovat se työntekijä tai henkilöstöryhmän edustaja, jota yh-

teistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia koskee, sekä työnantajan puolelta työntekijän 

esimies tai käsiteltävästä asiasta riippuen toimivaltainen työnantajan edustaja. Asian 

koskiessa vain yhtä työntekijää voi työnantaja ja kyseinen työntekijä keskenään neuvo-

tella. Halutessaan työntekijä voi vaatia häntä edustamaan henkilöstöryhmänsä edustajan.  

(Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) Tämä neuvottelujärjestys perustuu olennaisil-

ta osin työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Näiden sopimusten periaatteiden 

mukaan työntekijä itseään koskevassa asiassa kääntyy ensisijaisesti esimiehensä puo-

leen. Asia siirretään työnantajan edustajan ja luottamusmiehen käsiteltäväksi, jos asiaa 

ei saada selvitetyksi. (Hietala & Kaivanto 2007, 44.) 
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Käsiteltävän asian koskiessa useampaa kuin yhtä työntekijää osallisina yhteistoiminta-

neuvotteluissa ovat pääsääntöisesti henkilöstöryhmän edustaja sekä toimivaltainen 

työnantajan edustaja. Asian niin vaatiessa yhteistoimintaneuvotteluun voi osallistua 

useampikin esimies. Jos käsiteltävä asia koskee useaa henkilöstöryhmää, osallisina ovat 

näiden henkilöstöryhmien edustajat ja työnantajapuolelta toimivaltaiset työnantajan 

edustajat. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (2007) mukaan sitovan työehtosopimuksen mukai-

sesti valittu luottamusmies on henkilöstöryhmän edustaja, työehtosopimuksen sitoessa 

työnantajaa järjestäytymisen tai yleissitovuuden perusteella. Neuvoteltavan asian koski-

essa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä henkilöstöryhmän edustajana voi toimia 

työsuojeluvaltuutettu. Henkilöstö, joka ei ole valinnut keskuudestaan luottamusmiestä 

tai -valtuutettua, heidän on mahdollista valita erillinen yhteistoimintaedustaja joko jo-

kaiseen kokoukseen erikseen tai kahden vuoden toimikaudeksi.  (Laki yhteistoiminnasta 

yrityksissä 2007.) 

 

Henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus saada riittävästi vapautusta työstään mahdolli-

seen yhteistoimintakoulutukseen ja yhteistoiminta-asioiden hoitamiseksi. Vapautusta 

työstään yhteistoiminta-asioiden hoitoon tarkoittaa riittävää aikaa, jonka henkilöstö-

ryhmän edustaja tarvitsee jokaista tapausta kohden. On annettava aikaa yhteistoiminta-

kokouksiin työnantajan kanssa ja myös valmistautumisaikaa neuvotteluihin, esimerkiksi 

perehtyminen neuvotteluesitykseen tai -aloitteeseen ja neuvotteluja koskevaan työnanta-

ja aineistoon. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Henkilöstöryhmän edustajalla on myös oikeus käyttää asiantuntijoita, kuulla ja saada 

tietoja asianomaisen toimintayksikön asiantuntijoilta ja mahdollisuuksien mukaan muil-

ta yrityksen asiantuntijoilta. Asiantuntijoita voi käyttää yhteistoimintaneuvotteluun 

valmistautumisessa ja neuvotteluissa. Tietojen kuulemisen ja saamisen edellytyksenä 

on, että ne ovat tarpeellisia käsiteltävän asian kannalta. Asiantuntijoiden käyttö voi olla 

tarpeellista esimerkiksi, kun käsitellään työntekijästä kerättäviä tietoja työhön otettaessa 

ja työsuhteen aikana, periaatteita ja suunnitelmia, yritystoiminnan muutoksia ja työvoi-

man vähentämistä. Työaikana tapahtuva kuuleminen ja tietojen antaminen on palkallis-

ta. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 
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Henkilöstöryhmän edustajalla on erityinen irtisanomissuoja tarkoittaen, että hänet voi-

daan irtisanoa, jos hänen edustamansa ryhmä niin vaatii. Työnantaja voi irtisanoa hänet 

myös jos edustajan työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen 

ammattitaitoaan vastaavaa työtä tai uudelleen kouluttaa häntä.  (Työsopimuslaki 2001.) 

 

3.2 Työntekijöiden määrän laskeminen 

 

Yrityksen työntekijämäärään on laskettava yrityksen kaikkien toimipisteiden henkilöstö 

yhteen. On otettava huomioon määrä-aikaiset, osa-aikaiset ja toistaiseksi voimassa ole-

vat työsuhteet. Työn määräaikaisuudella tai työajan pituudella ei ole merkitystä. Esi-

merkiksi vakinaisen työntekijän määrä-aikainen sijainen otetaan huomioon työntekijöi-

den lukumäärää laskettaessa. Henkilöstön lukumäärään ei lasketa kausiluonteisia tai 

ruuhkahuippujen vuoksi palkattuja työntekijöitä. Lukumäärään ei myöskään lasketa 

ulkoistettujen palvelujen työntekijöitä, eikä yrityksessä käytettävää vuokratyövoimaa. 

Henkilöstöön ei myös lasketa toimitusjohtajaa tai vastaavassa asemassa olevaa. Huomi-

oon otetaan vain yrityksen omassa toiminnassa olevat työntekijät, joilla on työsuhde 

yritykseen. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 
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4 YHTEISTOIMINNAN VELVOITTEET 

 

Työnantajan on tiedotettava ja neuvoteltava yhteistoimintalain mukaisista asioista ja 

tilanteista. Neuvoteltava on silloin, kun asialla on henkilöstövaikutuksia. Esimerkiksi 

kone- ja laitehankinnoissa ei tarvitse henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvotella, jos 

niillä ei ole olennaisia henkilöstövaikutuksia. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 

2006.) 

 

4.1 Tiedottamisvelvoitteet 

 

Toimivaan yhteistoimintaan tarvitaan tehokasta ja molemminpuolista tiedonkulkua. 

Tiedottaminen on hyvä tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta henkilöstöllä 

on aikaa vastata ja toimia asian edellyttämällä tavalla.  

 

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille yrityksen tai yhtiön tilin-

päätös vuosittain. Tilinpäätös on annettava viimeistään, kun tilinpäätös on vahvistettu 

ja jollei vahvisteta, viimeistään, kun veroilmoitus on annettava.  20–29 hengen yrityk-

sissä tilinpäätös voidaan antaa myös koko henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa. (Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Työnantajan on myös annettava henkilöstöryhmien edustajille vähintään kaksi 

kertaa tilikauden aikana selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Tästä selvityksestä 

on käytävä ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, 

kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Tiedotettava on myös, jos ta-

loudellisessa selvityksessä tapahtuu merkittäviä muutoksia. Muutoksen on oltava olen-

nainen, jotta siitä on tiedotettava. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) Hieta-

lan ja Kaivannon (2007, 59) mukaan tiedotusvelvollisuus syntyy esimerkiksi, jos talou-

dellisen tilaselvityksen taloudelliset luvut ovat muuttuneet niin, että niillä on tulosvaiku-

tuksia yli kymmenen prosenttia positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan. 20–29 hengen 

yrityksissä taloudellisen tilan selvitykset voidaan esittää suoraan koko henkilöstölle 

järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 
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Työnantajan on annettava maksetuista palkoista tilastotiedot kerran vuodessa 

henkilöstöryhmän edustajalle hänen edustamastaan henkilöstöryhmästä. Jokaisesta 

henkilöstöryhmästä on palkkatiedot annettava erikseen. Kuitenkaan näistä tiedoista ei 

saa kenenkään yksittäisen henkilön palkka käydä ilmi. Henkilöstöryhmän edustajan 

pyynnöstä palkkatiedot on annettava ammattiryhmittäin eriteltynä. (Laki yhteistoimin-

nasta yrityksissä 2007.) 

 

Henkilöstöryhmien edustajille on heidän pyynnöstään annettava enintään neljän-

nesvuosittain selvitys yrityksen määräaikaisista ja osa-aikaisista työsuhteessa ole-

vien työntekijöiden määrästä. Henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä on myös 

annettava vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista. Työnan-

tajan selvityksessä tulee käydä ilmi työkohteet, -tehtävät sekä ajanjakso tai -jaksot, jol-

loin ulkopuolista työvoimaa käytetään.  (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Edellä mainittujen henkilöstöryhmien edustajien saamien selvitysten lisäksi heillä on 

oikeus lisäselvityksiin ja tarkentaviin kysymyksiin. Kysymyksiä ei tarvitse esittää sa-

massa yhteydessä, kun tiedot tai selvitykset saadaan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta 

vastata heti kysymyksiin. Työnantajan on esitettävä vastauksensa kohtuullisen ajan ku-

luessa. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Työnantajan on myös tiedotettava liikkeen luovutuksesta henkilöstöryhmien edus-

tajille. Liikkeen luovutus tarkoittaa yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden 

toiminnallisen osan myymistä. Kuitenkaan osakekauppa ei ole liikkeen luovutus. Esi-

merkiksi luovutus voi olla yksityisliikkeen tai henkilöyhtiön osuuden myymistä. (Työ-

sopimuslaki 2001.) 

 

Liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakaantuminen eivät ole neuvoteltavia asioita. Tie-

dotettava on luovutuksen syistä, ajankohdasta, vaikutuksista työntekijöihin sekä työnte-

kijöitä koskevista suunnitelluista toimenpiteistä. Nämä tiedot on annettava sekä luovut-

tavassa että vastaanottavassa yrityksessä hyvissä ajoin henkilöstöryhmien edustajille, 

joita asia koskee. Luovuttajan on annettava edellä mainitut tiedot hyvissä ajoin ennen 

luovutuksen toteutumista.  Luovutuksensaajan on annettava edellä mainitut tiedot hen-

kilöstöryhmien edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta. (La-

ki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 
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Työnantajan harkitessa sopimusta vuokratyövoiman käytöstä, on työnantajan il-

moitettava tästä niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden ryhmiin vuokratyö 

vaikuttaa. Tässä ilmoituksessa on käytävä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, 

työtehtävät ja työkohteet sekä sopimuksen kestoaika tai ajanjaksot, jolloin vuokratyö-

voimaa käytetään. Työnantajan on annettava ilmoitus ennen kuin vuokratyövoimaa 

koskeva sopimus on allekirjoitettu. Tällainen ilmoitus on annettava joka kerta ennen 

vuokratyötä koskevan sopimuksen tekemistä. 20–29 hengen yrityksissä yksittäisistä 

sopimuksista ei tarvitse neuvotella. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

 

4.2 Yhteistoimintaneuvotteluvelvoitteet 

 

Yhteistoimintaneuvottelussa on kyse toisaalta lakien ja sopimusten soveltamisesta, toi-

saalta myös kyvystä perustaa omat näkemykset tietoihin ja faktoihin sekä kyvystä aset-

tua toisen neuvottelijan asemaan. Hyvään yhteistoimintaan kuuluu molemminpuolinen 

rakentava keskustelu ja se, että asioista sovitaan ja päätetään yhdessä.  

 

Työnantajan on neuvoteltava useista asioista ennen kuin tekee niistä lopullisen päätök-

sen. Neuvotteluissa on pyrittävä yksimielisyyteen, vaikkakin työnantaja tekee lopullisen 

päätöksen.  Pyydettäessä on yhteistoimintaneuvotteluista tehtävä pöytäkirjat, joissa on 

ainakin neuvottelujen ajankohdat, osallistujat ja neuvottelujen tulokset tai osallisten 

eriävät kannanotot. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Yrityksessä on tehtävä vuosittain yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstösuunni-

telma ja koulutustavoitteet työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi 

ja edistämiseksi. Henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa tulee näkyä ainakin 

henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio niiden kehittymisestä, periaatteet erilaisten 

työsuhdemuotojen käytössä ja henkilöstön vuosittaiset koulutustavoitteet. Koulutusta-

voitteissa otetaan huomioon työntekijän ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen 

osaamisen vaatimuksissa tapahtuvat muutokset. On otettava huomioon ennakoitavat 

yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset ja se, onko muutoksilla merkitystä henki-

löstön rakenteeseen, määrään tai ammatilliseen osaamiseen. (Laki yhteistoiminnasta 



 

 

17 

yrityksissä 2007.) Tällaisia yrityksen toiminnassa tapahtuvia muutoksia ovat esimerkik-

si yrityksen tai sen osan lopettaminen, laajentaminen, supistaminen, yritysostot, kone- ja 

laitehankinnat, tuotannon ja palvelurakenteen muutokset ja työn uudelleenjärjestelyt, jos 

niillä on henkilöstövaikutuksia. Lisäksi yhteistoimintaneuvotteluissa on sovittava edellä 

mainituista suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seurantamenettelyt. (Hallituksen 

esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on varautua mahdollisesti tulossa oleviin muutok-

siin niin, että henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin mah-

dollisimman aikaisessa vaiheessa ja varautua muutoksiin. Koulutustavoitteilla voidaan 

selvittää ja arvioida henkilöstön koulutustasoa. Arvioidaan, miten henkilöstöä on koulu-

tettava, jotta heidän ammattitaitoaan voidaan ylläpitää ja kehittää muutosten mukana. 

Suunnitelma koskee lähinnä työntekijöiden täydennys-, jatko- ja uudelleenkoulutuksen 

tarpeita ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että henkilöstö voisi antaa parhaimman pa-

noksensa yritykselle. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006; Hietala & Kaivanto 

2007, 72.)  

 

Henkilöstösuunnitelmassa ja koulutustavoitteissa tulee kiinnittää huomiota keinoihin ja 

mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää. Suunni-

telmassa ja tavoitteissa tulisi myös kiinnittää huomiota ikääntyvien ihmisten erityistar-

peisiin. Työnantaja tekee hyvissä ajoin aloitteen yhteistoimintaneuvotteluista, mutta 

aloitteen voi tehdä myös henkilöstöryhmän edustaja. Yhteistoimintaneuvottelu pidetään 

henkilöstöryhmien edustajien kanssa. 20–29 hengen yrityksissä voidaan myös sopia, 

että asia käsitellään yrityksen koko henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuudes-

sa. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Vuokratyövoiman käytön periaatteista käsitellään henkilöstöryhmien edustajien 

kanssa yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa.  Yrityksissä, joissa on sään-

nöllisesti vähintään 20 mutta vähemmän kuin 30 työntekijää, kokouksessa käsitellään 

vain periaatteet vuokratyövoiman käytöstä. Tämänkokoisissa yrityksissä ei tarvitse neu-

votella yksittäisistä vuokratyösopimuksista.  Aloitteen kokouksesta tekee työnantaja 

tarpeellisine tietoineen hyvissä ajoin ennen yhteistoimintaneuvottelua, mutta aloitteen 

voi tehdä myös henkilöstötyhmän edustaja. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 
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Vähintään 30 työntekijän yrityksissä työnantajan on neuvoteltava myös yksittäisis-

tä vuokratyösopimuksista. Työnantajan harkitessa vuokratyövoiman käyttöä tulee sen 

tästä ilmoittaa niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamiin ryhmiin vuokratyö 

vaikuttaisi. Henkilöstöryhmien edustajille annettavasta ilmoituksessa tulee käydä ilmi 

vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työkohteensa ja tehtävänsä sekä sopimuksen 

kestoaika sekä ajanjakso tai -jaksot, jolloin vuokratyövoimaa käytetään. Saatuaan tämän 

ilmoituksen henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus viimeistään seuraavana toisena 

työpäivänä vaatia työnantajaa harkitsemaan sopimuksen käsittelemistä yhteistoiminta-

neuvotteluissa. Yhteistoimintaneuvottelu on käytävä viimeistään viikon kuluessa siitä, 

kun vaatimus on esitetty. Työnantaja ei saa yhteistoimintaneuvottelujen aikana tehdä 

vuokratyösopimusta. Kuitenkaan henkilöstöryhmän edustaja ei voi vaatia yhteistoimin-

taneuvottelua sellaisesta työstä, jota yrityksen työntekijät eivät vakiintuneen käytännön 

mukaan suorita. Neuvottelua ei voi vaatia myöskään sellaisesta vuokratyöstä, joka on 

lyhytaikainen tai kiireellinen työ, eikä asennus-, korjaus- tai huoltotyöstä, jonka teettä-

minen ei yrityksen henkilöstölle ole mahdollista.  (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

2007.) 

 

Työnantajan on myös neuvoteltava yritystoiminnan muutoksista aiheutuvista hen-

kilöstövaikutuksista. Neuvottelu on käytävä vain sellaisista muutoksista, joilla on hen-

kilöstövaikutuksia. Neuvoteltava on muutoksista, jotka koskevat yrityksen tai sen jonkin 

osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai 

supistamista. Neuvoteltava on myös kone- ja laitehankinnoista, palvelutuotannon tai 

tuotevalikoiman muutoksista, muista vastaavista yritystoiminnan muutoksista, työn jär-

jestelyistä tai ulkopuolisen työvoiman käytöstä. Neuvotteluvelvollisuus on edellä maini-

tuista asioista siis vain, jos niillä on henkilöstövaikutuksia. Muutoin tällaisista muutok-

sista ei tarvitse neuvotella. Tällaisia henkilöstövaikutuksia ovat esimerkiksi muutokset 

työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä tai siirrot tehtävistä toiseen. (Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Työnantajan on tehtävä aloite hyvissä ajoin ennen yhteistoimintaneuvottelua. Samalla 

työnantajan on ilmoitettava yhteistoimintaneuvottelujen alkamisaika ja -paikka sekä 

annettava käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot niille, joita käsiteltävä asia koskee. Nä-

mä tiedot tulee liittää edellä mainittuun työnantajan aloitteeseen. Pyynnön neuvotteluis-

ta voi tehdä työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja. Jos työnantaja ei hyväksy henki-
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löstöryhmän edustajan pyyntöä neuvotteluista, on työnantajan annettava kirjallinen sel-

vitys, miksei pidä neuvotteluja tarpeellisina. Yhteistoimintaneuvottelu voidaan käydä 

asiasta riippuen työntekijän, henkilöstöryhmän, henkilöstöryhmien kanssa tai koko hen-

kilöstön yhteisessä kokouksessa. Esimerkiksi jos henkilöstövaikutus koskee vain yhtä 

tai muutamaa työntekijää, voidaan neuvotella hänen tai heidän kanssaan erikseen.  (Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Työvoiman vähentämistilanteissa on työnantajan neuvoteltava tuotannollisista ja 

taloudellisista irtisanomisista, lomauttamisista tai osa-aikaistamisista. Työnantajan 

on annettava kirjallinen neuvotteluesitys harkitessaan yhden tai useamman työntekijän 

irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. Neuvotteluesitys on annettava viisi 

päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Siinä on käytävä ilmi ainakin neuvottelujen 

alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä asiois-

ta. Neuvotteluesitys toimii siis kokouskutsuna. Neuvotteluesitys on toimitettava kirjalli-

sesti myös työvoimatoimistolle viimeistään neuvottelujen alkaessa. (Laki yhteistoimin-

nasta yrityksissä 2007.) 

 

Työnantajan harkitessa alle kymmenen työntekijän irtisanomista, työnantajan on esitet-

tävä neuvotteluissa periaatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työn-

tekijän oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen. Työnantajan on 

selvitettävä mahdollisuudet tukea irtisanottavien pikaista työllistymistä uudelleen ja 

esitettävä nämä neuvotteluissa. Kun työnantaja on edellä mainitut neuvotteluvelvolli-

suutensa täyttänyt, hän voi tehdä päätökset irtisanomisista, lomauttamisista ja osa-

aikaistamisista. Työnantajan on esitettävä neuvottelujen jälkeen selvitys harkittavista 

päätöksistä. Selvityksessä tulee olla ainakin irtisanottavien, lomautettavien ja osa-

aikaistettavien määrät henkilöstöryhmittäin, lomautusten kestoajat sekä aika, jolloin 

päätöksen työnantaja laittaa toimeen päätöksensä työvoiman vähentämisestä. (Laki yh-

teistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 

päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työnteki-

jöiden henkilöstöryhmien edustajille käytettävissään olevat tiedot. Työnantajan on 

annettava tiedot aiottujen toimenpiteiden perusteista, alustava arvio irtisanomisten, lo-

mauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä.  Työnantajan on annettava myös selvitys 
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pääperiaatteista, millä periaatteilla irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen 

kohteeksi työntekijät määräytyvät. Annettava on myös arvio ajasta, jonka kuluessa irti-

sanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset laitetaan toimeen. Päänsääntöisesti tiedot 

on annettava kirjallisesti. Poikkeuksena ovat tilanteet, kun ollaan irtisanomassa alle 

kymmentä työntekijää tai ollaan osa-aikaistamassa tai lomauttamassa vähintään 10 

työntekijää alle 90 päiväksi. Tällöin voidaan tiedot antaa myös suullisesti, mutta pyydet-

täessä kirjallisesti. Nämä edellä mainitut tiedot on työnantajan liitettävä neuvotteluesi-

tykseen tai annettava vasta neuvotteluissa. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Tehtyään neuvotteluesityksen on työnantajan tehtävä myös toimintasuunnitelma. Tätä 

suunnitelmaa tehdessä on työnantajan selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten 

kanssa työllistymiseen tarvittavat julkiset työvoimapalvelut. Tämän tarkoituksena on 

tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimatoimiston välistä yhteistyötä sekä edistää 

irtisanottavien työntekijöiden työllistymistä mahdollisimman nopeasti. Toimintasuunni-

telman ei tarvitse heti olla valmis kokonaisuus, vaan siitä on neuvoteltava irtisanomisia 

koskevassa yhteistoimintaneuvottelussa ja näin sitä täydennetään neuvottelujen kulues-

sa. Toimintasuunnitelmassa tulee käydä ilmi yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu 

aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat ja suunnitellut irtisanomisaikana 

noudatettavat toimintaperiaatteet julkisessa työvoimapalvelussa. (Hallituksen esitys 

yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Yhteistoimintaneuvottelujen vähimmäiskestoaika on 14 päivää, jollei yksittäistapauksis-

sa sovita lyhyemmästä ajasta. Vähintään 30 työntekijän yrityksissä yhteistoimintaneu-

vottelujen vähimmäisaika voi olla kuusi viikkoa. Pitempi neuvotteluaika koskee tilantei-

ta, joissa työvoiman vähentäminen tai osa-aikaistaminen kohdistuu vähintään 10 työn-

tekijään tai 90 päivää pitempään lomautukseen vähintään 10 työntekijällä. (Laki yhteis-

toiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Yt-neuvottelu käydään henkilöstöryhmän, -ryhmien kanssa tai yhteisessä kokouksessa. 

Jos kyse on yksittäisen työntekijän tai työntekijöiden irtisanomisista, lomauttamisista tai 

osa-aikaistamisista voidaan asia käsitellä yksittäisen työntekijän tai työntekijöiden ja 

työnantajan välillä. Kuitenkin yksittäisellä työntekijällä on oikeus vaatia, että häntä 

koskevasta asiasta neuvotellaan myös hänen edustajansa ja työantajan kesken. Neuvot-

telujen jälkeen työantajan on tehtävä samanlainen selvitys kuin edellä mainitun alle 
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kymmenen työntekijän irtisanomisessa, lomauttamisessa ja osa-aikaistamisessa. (Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Lain yhteistoiminnassa yrityksissä (2007) mukaan työnantaja, joka on irtisanonut, lo-

mauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta jät-

tänyt noudattamatta edellä mainittuja asioita on määrättävä maksamaan irtisanotulle, 

lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään 30 000 euron hyvitys. 

 

Vähintään 30 hengen yrityksissä työnantajalla on neuvotteluvelvoite työhönotossa 

noudatettavista periaatteista ja käytännöistä. Yhteistoimintaneuvotteluissa on käytä-

vä läpi työhönotossa noudatettavat yleiset periaatteet ja menetelmät, työhöntulijalle pe-

rehtymistä varten annettavat tarpeelliset tiedot sekä työntekijästä kerättävät tiedot. Tar-

vittaessa edellä mainitut asiat voidaan tehdä henkilöstö-, ammattiryhmittäin tai työteh-

tävittäin eriteltyinä.  Neuvotellaan esimerkiksi työhönotossa käytettävistä menetelmistä, 

kuten sisäisestä hausta, työvoimatoimiston, lehti-ilmoitusten ja internetin käytöstä. 

Neuvoteltava on myös työhöntulijalle annettavista tiedoista ja perehdyttämisestä, esi-

merkiksi työpaikan yleisistä toimintavoista, järjestelyistä, työterveyshuollosta ja työ-

paikkaruokailusta. Neuvotellaan myös, mitä tietoja työntekijästä kerätään työhönoton 

yhteydessä ja työsuhteen aikana yksityisyyden suojasta työelämässä olevan lain rajois-

sa. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Työhönotossa noudatettavista periaatteista ja käytännöistä on neuvoteltava kaikissa vä-

hintään 30 hengen yrityksissä ensimmäisen kerran ja seuraavan kerran vasta, jos sisältöä 

tai periaatteita muutetaan. Aloitteen yhteistoimintaneuvotteluista tekee työnantaja tai 

henkilöstöryhmän edustaja. Asiasta neuvotellaan joko henkilöstöryhmien edustajien 

kanssa, koko henkilöstön yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa. (Laki yhteis-

toiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Vähintään 30 työntekijän yrityksissä on yrityksen sisäisen tiedottamisen periaat-

teet ja käytännöt käsiteltävä. Yrityksen sisäiseen tiedottamiseen kuuluvat muun mu-

assa sisäiseen tiedotustoimintaan liittyvät keinot ja menetelmät, kuten tiedotustilaisuuk-

sien järjestäminen, tiedotuslehdet, ilmoitustaulut ja niiden käyttö, sähköposti ja sähköi-

nen tiedottaminen sekä muut mahdolliset viestintävälineet, kuten sisäinen tietoverkko 

eli intranet. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 
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Sisäistä tiedottamista ei tarvitse säännönmukaisesti käsitellä. Asiat käsitellään ensim-

mäisen kerran ja sen jälkeen silloin vain, jos periaatteita ja käytäntöjä muutetaan. Sisäi-

sen tiedottamisen periaatteet ja käytännöt käsitellään henkilöstöryhmien edustajien yh-

teisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa. Työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja 

tekee tästä aloitteen tarpeellisine tietoineen hyvissä ajoin ennen yhteistoimintaneuvotte-

lua. (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Vähintään 30 hengen yrityksissä on tehtävä tasa-arvosuunnitelma. Tasa-

arvosuunnitelma määritellään laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

8.8.1986/609. Suunnitelman tulee sisältää ainakin selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta 

ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten 

ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja pakkaeroista (ns. palkkakartoitus). Li-

säksi tasa-arvosuunnitelmassa on määriteltävä sen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi 

suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-

arvon saavuttamiseksi. Suunnitelmaan on vielä lisäksi otettava arvio tasa-

arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden 

tuloksista. Pääsääntöisesti tasa-arvosuunnitelma on laadittava vuosittain, mutta selvitys 

työpaikan tasa-arvotilanteesta ja palkkakartoitus voidaan tehdä vähintään kerran kol-

messa vuodessa. Tasa-arvosuunnitelma laaditaan henkilöstöryhmien edustajien kanssa. 

Tasa-arvo suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstösuunnitelmaan. (Tasa-arvolaki 

1986.) 

 

Tasa-arvotilannetta voidaan selvittää esimerkiksi tutkimalla rekrytointikäytäntöjä, työ-

hönottoperiaatteita, tilastoja esimerkiksi koulutuspäivistä, vanhemmuuden perusteella 

myönnettävistä vapaista sekä sairauspoissaoloista. Selvityksessä voidaan tarkastella 

työympäristön sopivuutta kummallekin sukupuolelle, esimerkiksi työvälineitä ja lepoti-

loja. Tasa-arvotilannetta voidaan kartoittaa myös suoraan työntekijöille tehtävillä työil-

mapiirikyselyillä. Näin saadaan esimerkiksi tietää, esiintyykö sukupuolista häirintää 

työpaikalla tai minkälaisia sukupuolten tasa-arvo asenteita on. (Hallituksen esitys tasa-

arvolaiksi 2004.) 

 

Laki ei määrittele tarkkaan, millainen palkkakartoitus tulee olla. Palkkakartoituksen 

toteutus voi vaihdella ala- ja työnantajakohtaisesti. Palkkakartoituksen tulee kattaa 
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kaikki yrityksen työntekijät eli myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät. Naisten ja 

miesten työtehtävät on luokiteltava joko tehtävien vaativuuden mukaan tai jonkin muun 

yrityksessä käytettävän työtehtävien ryhmittelytavan mukaan, esimerkiksi tehtäväryh-

mittäin. Näin voidaan tarkastella, toteutuuko samapalkkaisuus yrityksessä, eli samasta 

vaativuusryhmän työstä on eri sukupuolten saatava sama palkka. Esimerkiksi tulospalk-

kausta käyttävissä yrityksissä perustelut sen käyttämisestä on oltava samat naisilla ja 

miehillä. Palkkakartoitus on laadittava niin, ettei kenenkään yksittäisen henkilön palkka 

käy siitä ilmi. Mikäli keskiarvopalkoissa havaitaan selvä ero miesten ja naisten palkois-

sa, syyt on välittömästi selvitettävä. Palkkasyrjintätilanteessa palkka on välittömästi 

korjattava syrjityltä. (Hallituksen esitys tasa-arvolaiksi 2004.) 

 

Vähintään 30 hengen yrityksissä on huumetestauksesta pidettävä yhteistoiminta-

neuvottelu. Huumetestauksesta säädetään laissa, joka on laki yksityisyyden suojasta 

työelämässä 13.8.2004/759. Neuvottelu on pidettävä, jos on sellainen työtehtävä, jossa 

työnhakija tai työntekijä on velvollinen antamaan tai voi suostumuksensa perusteella 

antaa huumausainetestiä koskevan suostumuksen työnantajalle. Eli jos työtehtävät ovat 

sellaisia, että huumeiden alaisena työskentely esimerkiksi vaarantaa omaa tai toisten 

henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta, vaarantaa liikenneturvallisuutta, vaarantaa liike- 

tai ammattisalaisuuksia tai aiheuttaa taloudellista vahinkoa asiakkaille tai työnantajalle.  

Huumetestausta voidaan vaatia myös, jos tehtävät ovat esimerkiksi alaikäisen kasvatus-

ta, hoitoa tai huumaavien aineiden tai sellaisten lääkkeiden kanssa työskentelemistä, 

joita voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin. Neuvottelu on pidettävä niin työnhaki-

jalle kuin työntekijällekin, joka alkaa tehdä edellä mainittujen kaltaisia työtehtäviä. 

Neuvotteluja ei tarvitse pitää, jos työnantaja ei aio vaatia tai pyytää tehtävien suoritta-

miseen huumausainetodistusta.   Aloitteen neuvottelusta voi tehdä niin työnantaja kuin 

henkilöstöryhmän edustaja. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004. ) 

 

Vähintään 30 hengen yrityksissä kameravalvonnasta, kulunvalvonnasta ja muun 

teknisen valvonnan käyttöönotosta ja menetelmistä on pidettävä yhteistoiminta-

neuvottelu.  Neuvottelu on pidettävä valvonnan kohdistuessa työntekijöihin. Kamera-

valvonnan edellytyksistä säädetään laissa, joka on laki yksityisyyden suojasta työelä-

mässä 13.8.2004/759 (5.luvussa). Kameravalvontaa voidaan käyttää sellaisissa työpis-

teissä, joissa tarkkailu on välttämätöntä. Valvontaa voidaan käyttää työpisteissä, joissa 

on työntekijään kohdistuvaa esimerkiksi väkivallan uhkaa, turvallisuuden tai terveyden 
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vaaraa. Kameravalvontaa voidaan käyttää myös, jos työntekijä käsittelee arvoltaan mer-

kittävää omaisuutta, esimerkiksi rahaa tai arvopapereita. Kameravalvontaa voidaan 

myös käyttää, jos työntekijä vaatii tätä itse omien oikeuksien ja etujen varmistamiseksi. 

Yhteistoimintaneuvottelun jälkeen työnantajan on määriteltävä teknisen valvonnan 

käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät sekä tiedotettava työntekijöille valvon-

nan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä. (Laki yksityisyy-

den suojasta työelämässä 2004.) 

 

Teknisen valvonnan piiriin kuuluu myös sähköpostin ja tietoverkon käytön val-

vonta, josta on myös yhteistoimintaneuvottelu pidettävä. Kuitenkaan työnantajalle ei 

ole täyttä oikeutta valvoa työntekijän sähköpostia, vaan näistä asioista neuvotellessa on 

otettava huomioon laki yksityisyyden suojasta työelämässä (6.luku) sekä sähköisen 

viestinnän tietosuojalaki 515/2004. Tällä tarkoitetaan käytäntöjä ja periaatteita, miten 

työpaikalla saa käyttää ja hyödyntää tietoverkkoja ja sähköpostia. Periaatteet käydään 

kaikissa vähintään 30 hengen yrityksissä ja sen jälkeen vain jos periaatteita muutetaan. 

Aloitteen neuvotteluista voi tehdä työnantaja ja henkilöstöryhmän edustaja. Neuvottelu 

on pidettävä ennen kuin teknistä valvontaa otetaan käyttöön tai jos sitä muutetaan. (Hal-

lituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

On pidettävä yhteistoimintaneuvottelu, jos vähintään 30 hengen yrityksissä suun-

nitellaan henkilöstörahaston perustamista ja voittopalkkiojärjestelmää tai näiden 

luopumista. Henkilöstörahastosta määritellään henkilöstörahastolaissa (814/1989). 

Henkilöstörahasto voidaan perustaa, jos henkilöstöön kuuluu vähintään 30 työntekijää 

tai yrityksen tulosyksikköön, jossa vähintään 10 henkeä. Myös 10–30 hengen yrityksiin 

voidaan perustaa henkilöstörahasto, jos rahastoa perustettaessa ei kukaan omista yli 

kymmentä osaa yrityksestä eikä kukaan voi käyttää yrityksen päättävässä ylimmässä 

elimessä yli kymmentä osaa käytettävästä määräysvallasta. (Henkilöstörahastolaki 

1989.) 

 

4.3 Muut sovittavissa olevat asiat 

 

Yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, mutta vähemmän 

kuin 30 työntekijää, tulee sovellettavaksi vain yhteistoimintakoulutus ja sosiaali-
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toiminta. Työnantajan osoittamien rahojen puitteissa on sovittava yhteistoimintakoulu-

tuksen määrästä ja sisällöstä. Yhteistoimintakoulutukselle tarkoitetaan työpaikan yhteis-

toimintaa edistävää koulutusta. Tällaista koulutusta järjestävät monet työmarkkinajär-

jestöt tai niiden jäsenliitot yhteisesti.   Myös harrastus-, virkistys- ja lomatoiminnasta 

voidaan sopia, jos työantaja osoittaa tähän määrärahoja. Työnantaja voi tukea liikunnan 

ja kulttuurin harrastamista, esimerkiksi työpaikalla toimivia kerhoja sekä lomaosakkei-

den käyttöä. Määrärahojen puitteissa voidaan myös sopia työpaikan sosiaalitilojen ja 

niitä vastaavien tilojen suunnittelusta ja käytöstä. Neuvoteltaviin asioihin kuuluu myös 

työnantajan tukema työpaikkaruokailu tai esimerkiksi lasten päivähoidon järjestäminen. 

(Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Vähintään 30 hengen yrityksissä myös työsuhdeasuntojen jakoperiaatteista, työ-

säännöistä ja aloitetoiminnan säännöistä on neuvoteltava. Neuvotellaan työsuh-

deasuntojen jakamisessa noudatettavista periaatteista, osuuksien määrittämisestä henki-

löstöryhmittäin sekä asuntojen jakamisesta. Edellytyksenä tämän säännöksen soveltami-

seen on se, että työnantaja käyttää työsuhdeasuntoja. Kuitenkaan sopiminen ja neuvotte-

leminen eivät koske yrityksen johdon käyttöön tarkoitettuja asuntoja. Neuvoteltava on 

myös noudatettavista työsäännöistä ja niihin tehtävistä muutoksista. Työsäännöillä tar-

koitetaan pääsääntöisesti ohjeistuksia, joita työntekijät ja työnantaja noudattavat. Työ-

säännöissä on määritelty ja tarkennettu työpaikan menettelytapoja sekä yleisiä työpai-

kan sääntöjä. Työsäännöissä sovittavissa olevia asioita voivat olla esimerkiksi miten 

työsopimus tehdään, miten sairauspoissaoloista, perhevapaista ja myöhästymisistä il-

moitetaan, miten käytetään työterveyshuoltopalveluja, miten ja missä tilanteessa työnte-

kijälle annetaan varoitus ja millaisia järjestysohjeita työpaikalla on ja miten niitä on 

noudatettava.  (Hallituksen esitys yhteistoimintalaiksi 2006.) 

 

Neuvotellaan myös aloitetoiminnan säännöistä ja niihin tehtävistä muutoksista. Tällai-

nen on kyseessä sellaisissa työntekijöiden tekemissä aloitteissa, jotka koskevat töiden 

tai yrityksen tuotteiden tai palvelujen kehittämistä ja joista työpaikan pelisääntöjen mu-

kaisesti maksetaan työntekijälle erillinen palkkio. (Hallituksen esitys yhteistoimintalaik-

si 2006.) 

 

Kaikista sovittavista asioista sekä työnantaja että henkilöstöryhmien edustaja voivat 

tehdä neuvottelualoitteen tarpeellisine tietoineen, mutta neuvottelukutsun tekee työnan-



 

 

26 

taja. Neuvotteluissa on tavoitteena saada aikaan kirjallinen sopimus tai pöytäkirja. Tämä 

sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksen irt i-

sanomisaika on 6 kuukautta ja se tulee voimaan kuukauden kuluttua tiedottamisesta. 

Edellä mainituista asioista voidaan sopia myös toisin. (Laki yhteistoiminnasta yrityksis-

sä 2007.) 

 

4.4 Salassapitovelvollisuus 

 

Salassapitovelvollisuus koskee työntekijää, henkilöstöryhmän edustajaa ja yhteistoimin-

taneuvotteluissa mahdollisesti käytettyä asiantuntijaa, jotka ovat saaneet salassa pidettä-

viä tietoja yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. Salassapitovelvollisuus koskee myös 

muita työntekijöitä ja henkilöstöryhmän edustajia, joille on salassa pidettävistä asioista 

kerrottu. Salassapitovelvollisuus jatkuu henkilöiden koko työsuhteen voimassaoloajan. 

(Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007.) 

 

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (2007) mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat: 

1. liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot 

2. työnantajan taloudellista asemaa koskevat tiedot, jotka eivät ole muun 

lainsäädännön mukaan julkisia ja joiden leviäminen olisi omiaan vahin-

goittamaan työnantajaa tai tämän liike- tai sopimuskumppania 

3. yritysturvallisuutta ja vastaavaa turvajärjestelyä koskevat tiedot, joiden 

leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan työnantajaa tai tämän liike- tai 

sopimuskumppania 

4. yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja muutoin hän-

tä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, jollei henkilö, jonka suojaksi salas-

sapitovelvollisuudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan tietojen luo-

vuttamiseen.  

 

 

Lain yhteistoiminnasta yrityksissä (2007) mukaan salassapidon edellytyksenä on, että 

työnantaja on osoittanut, että mitkä tiedot kuuluvat liike- ja ammattisalaisuuden piirin ja 

ilmoittanut, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä sekä ilmoittanut salassapitovelvollisuu-

desta henkilöille, joita se koskee.  
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5 YHTEISTOIMINNAN KÄSIKIRJA EVENTUM OY:LLE 

 

Käsikirjan tarkoituksena on olla toimintaohjeistus ja yhteistoiminnan opas Eventum 

Oy:lle. Asiasisällöltään käsittelen samat asiat käsikirjassa kuin tämän työn teoriaosassa, 

mutta käsikirjassa yhteistoimintalaki käsitellään Eventumin kannalta. Käsikirja on tehty 

Eventumin tarpeisiin sopivaksi ja se tulee kuulumaan osana yrityksen tulevaa laatujär-

jestelmää. Käsikirja on tarkoitettu vain Eventumin käyttöön, joten se on salainen.  

 

Käsikirjan lähdin toteuttamaan tämän työn teoriaosan pohjalta. Käsikirja selventää yh-

teistoimintalakia käytännönläheisemmin. Seuraavaksi käsittelen tässä luku luvulta, mitä 

käsikirja sisältää.  

 

Ensimmäisessä luvussa on johdanto, joka ensin avaa käsikirjan tarkoitusta, miksi yhteis-

toiminta on tärkeää yrityksissä. Johdanto kertoo myös tarkoituksen, mihin ja miten 

Eventum tulee käsikirjaa käyttämään. Lisäksi johdannossa kerrotaan yrityksiä koskevan 

yhteistoimintalain tarkoitus, mitkä ovat lain tavoitteet ja mitä lailla halutaan edistää.  

Johdanto myös käsittelee pääpiirteittäin asiasisällöt, mitä käsikirja tulee sisältämään.  

 

Toisessa luvussa määritellään jakelulista ja päivitys, keille käsikirja Eventumilla jae-

taan. Määritellään myös, miten käsikirja tullaan nimeämään ja tallentamaan Eventumil-

la. Kolmannessa luvussa kerrotaan käsikirjan vastuut ja muutokset. Selvitetään, milloin 

käsikirjan asiasisältöä tarkistetaan ja kerrotaan, kuka toimii yhteistoimintaneuvottelujen 

koollekutsujana.  

 

Neljännessä luvussa on soveltamisalue, jossa esitellään työehtosopimukset, joita Even-

tumilla käytetään. Työehtosopimuksiin on myös internet-linkit, josta työehtosopimukset 

saa helposti auki. Viidennessä luvussa kuvataan lyhyesti yhteistoimintalaki, mitä laki on 

ja mitä se pääpiirteissään sisältää. Yhteistoimintalakiin on myös intenet-linkki, josta lain 

saa Finlexistä vaivattomasti auki. 

 

Kuudennessa luvussa käsitellään yhteistoimintalaki kokonaisuudessaan menettelyohjei-

neen Eventumiin soveltaen. Käydään yhteistoimintalaki kohta kohdalta läpi, mitä laki 

Eventumin kohdalla tarkoittaa ja minkälaisiin toimenpiteisiin laki edellyttää. Käsitellään 

yhteistoimintalain menettelyohjeet sekä 20–29 henkilön yrityksissä että vähintään 30 
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hengen yrityksissä. Luku on jaoteltu ensin tiedottamis-, neuvotteluvelvoitteisiin ja sovit-

taviin asioihin, näistä jokainen otsikko sisältää myös omat alaotsikot. Yksityiskohtaisen 

alaotsikoinnin avulla sisällysluettelosta on helppo löytää tarvittavat asiat.  

 

Seitsemännessä luvussa on lomakkeet, jotka olen tehnyt Eventumille yhteistoimintalain 

määrittämien asioiden pohjalta. Lomakkeet auttavat yhteistoimintalain käytännön toteu-

tuksessa. Tein lomakkeita sellaisista yhteistoimintalain asioista, joista laki määritteli 

tarkalleen, mitä asiavelvoite sisältää.  Esimerkiksi taloudellisesta selvityksen lomak-

keesta käy ilmi siihen tarvittavat asiakohdat, jotka voi suoraan täyttää lomakkeeseen. 

 

Kahdeksanteen lukuun olen tehnyt yhteistoiminnan vuosikalenterin, jossa on määritelty 

säännölliset, vuosittaiset yhteistoimintavelvoitteet kuukausittain. Kalenteri on tehty 

Eventumin oman aikataulutuksen mukaisesti, sillä yhteistoimintalaki määrittelee vain 

vuosittaiset velvoitteet. Yritykset saavat itse määritellä, milloin vuosivelvoitteet täyttä-

vät. 
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6 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli laatia käsikirja Eventum Oy:lle yrityksiä koskevan yh-

teistoimintalain (30.3.2007/334) edellyttämästä sisällöstä. Käsikirjan tarkoituksena oli 

määrittää ohjeet, joiden avulla Eventum saa yhteistoiminnan kuulumaan säännölliseksi 

toimintatavaksi. Käsikirja tavoite on olla käytännön opas työnantajalle ja henkilöstölle 

yhteistoimintalain mukaisista velvoitteista ja menettelyohjeista. Käsikirja on tarkoitettu 

vain Eventumin käyttöön, joten se on salainen. 

 

Toteutin opinnäytetyön kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkin yhteistoimintalakia 

ja tein toimeksiantona Eventumilla siitä käsikirjan. Itse opinnäytetyö sisältää teo-

riaosuuden ja erillinen yhteistoiminnan käsikirja sisältää empiriaosuuden. Tutkin myös 

muita työsuhteita koskevia lakeja, joihin yhteistoimintalaissa viitattiin. Luin paljon 

myös hallituksen esityksiä lakeihin, kun tarvitsin tarkempaa selvitystä tiettyihin lain 

kohtiin. Käytin myös kirjallisuutta ja internet-lähteitä ymmärtääkseni lain kohdat oikein.  

 

Yrityksiä koskevaa yhteistoimintalain uudistus tuli voimaan 2007 ja siinä pyrittiin sel-

keyttämään lakia. Uudistuksen myötä osa lain kohdista tuli koskemaan myös 20–29 

hengen yrityksiä, kun aikaisemmin laki koski vain vähintään 30 hengen yrityksiä. Ai-

heeni perustui kokonaan lakitekstin tulkintaan ja siitä käsikirjan tekemiseen. Lakitekstin 

tulkitseminen oli kaikkein haastavinta koko työssäni, yhteistoimintalaki on kirjoitettu 

paikoin hyvin vaikeaselkoisesti. Lain tulkitseminen tuotti välillä ongelmia ja tulkintaky-

symyksiä.  

 

Yhteistoimintalaista en aikaisemmin ollut paljoakaan kuullut. Saadessani aiheen minun 

täytyi aluksi alkaa selvittää, mitä yhteistoimintalaki tarkoittaa. Opinnäytetyön alkuvai-

heissa luin lain monta kertaa läpi, ennen kuin pääsin tarkempaan käsitykseen lain sisäl-

löstä. Yhteistoimintalaki ei sinänsä sivumääräisesti ole pitkä laki, mutta se sisältää laki-

tekstimuodossa paljon merkittäviä ohjeita ja velvoitteita yrityksille.  

 

Lähdin analysoimaan lain sisältöä jakamalla sen ensin osa-alueisiin, jotka ovat tiedot-

tamis-, neuvotteluvelvoitteet ja yhteisesti sovittavat asiat. Tämän selkeytyksen kautta 

ymmärsin lain kokonaisuudessaan paremmin ja ohjeistus oli helpompi lähteä toteutta-

maan. Tein ensin teoriaosan, josta sitten lähdin laatimaan erillistä käsikirjaa. Käsikirjas-
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ta tein Eventumin tarpeisiin sopivan ja pyrin selventämään asiat käytännöllisemmin 

kuin teoriaosassa. Tein lisäksi käsikirjaan lomakkeet sellaisista yhteistoimintalain koh-

dista, joista oli määritelty tarkalleen, mitä pitää tiedottaa tai mistä asioista neuvotella. 

Käsikirjaan tein vielä yhteistoiminnan vuosikalenterin, jossa aikataulutettiin yhteistoi-

mintaohjeet kuukausittain.  Lomakkeet ja vuosikalenteri helpottavat käytännön yhteis-

toiminnan toteuttamista.  

 

Oli ensiarvoisen tärkeää opinnäytetyön toteutuksen kannalta, että minulla oli toimek-

siantaja työlle. Pelkästään lain teoreettinen tarkastelu olisi jättänyt opinnäytetyöni pin-

tapuoliseksi. Käsikirja selkeytti yhteistoimintalakia käytännön kannalta, kun joutui 

miettimään, mitä mikäkin lain kohta yritykseltä käytännössä edellyttää. Toimeksianta-

jalta sain runsaasti apua ja eväitä työhöni  koko opinnäytetyöprosessin aikana. 

  

Muutaman vuoden päästä voisi tehdä jatkotutkimuksen yhteistoimintalain käyttöönotos-

ta. Tutkia voisi esimerkiksi sitä, miten Eventumilla käsikirjani on otettu käyttöön ja 

minkälaisia kehittämiskohteita siitä on löydetty. Muita yhteistoiminnan aihepiiriin liit-

tyviä tutkimuskohteita Eventumille olisi esimerkiksi osaamismatriisin teko henkilöstölle 

sekä kehityskeskustelulomakkeiden analysointi. Myös työturvallisuuslaista voisi tehdä 

samankaltaisen ohjeistuksen yritykselle kuin yhteistoimintalaista tekemäni käsikirja. 
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