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1 Johdanto 

1.1. Aluksi 

Suomalainen työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja yritystoiminnan muutokset ovat osa 

yritysten arkipäivää. Työelämän muutosten taustalla on mm. maailmantalouden globalisoi-

tuminen, yritysten välisen kilpailun kiristyminen ja työn siirtyminen markkinoiden tai hal-

pojen tuotantokustannusten perässä. Yritysten toimintaympäristön muutokset edellyttävät 

työelämän rakenteiden ja toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä. Muutosten menestykselli-

nen toteuttaminen puolestaan edellyttää toimivaa ja jatkuvaa neuvottelu- ja sopimismenette-

lyä työnantaja- ja työntekijäosapuolten välillä. 1 Keskeinen keino vastata joustavasti työelä-

män muutoksiin on paikallinen sopiminen. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehtojen 

asettamista jotakin sopimismenettelyä käyttäen yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasoilla. 

Paikallisen sopimisen käsite on peräisin valtakunnallisista työehtosopimuksista, mutta laa-

jassa merkityksessä paikallisen sopimisen käsite kattaa myös muunlaisiin kelpuutuksiin kuin 

työ- ja virkaehtosopimuksien nimenomaisiin määräyksiin perustuvan paikallisen sopimisen. 

Tällainen kelpuutus voi perustua mm. lakiin tai yleiseen sopimusvapauteen. Yleisen sopi-

musvapauden nojalla voidaan sopia asioista, joista ei ole laissa tai työehtosopimuksissa mää-

räyksiä. 2 Oikeuskirjallisuudessa on pääsääntöisesti katsottu, että yt-menettelyn puitteissa 

tapahtuva sopiminen on yksi laajasti ymmärretyn paikallisen sopimisen muoto. 3 Tutkiel-

mani sijoittuu laajasti mielletyn paikallisen sopimisen kontekstiin ja keskityn nimenomai-

sesti yhteistoimintalain puitteissa tapahtuvaan paikalliseen sopimiseen. 

Paikallisessa sopimisessa on monia hyötyjä. Työsuhteiden ehdoista yritystasolla neuvottele-

minen on keskitettyä neuvottelujärjestelmää joustavampaa ja mahdollistaa yrityksen tuotta-

vuutta ja henkilöstöä koskevien näkökohtien huomioimisen. Neuvottelutulos voidaan sovit-

taa vastaamaan juuri kyseisen yrityksen ja henkilöstön tarpeita. Yrityskohtaiset neuvottelut 

lisäävät osapuolten keskinäistä ymmärrystä ja rohkaisevat työntekijöiden osallistumista pää-

töksentekoon. 4 Samalla kun sopiminen on asiaryhmien osalta laajentunut, sen käytännön 

                                                 
 

1 Uhmavaara 2008a, s. 79 – 80. 
2 Kairinen 2008, s. 17 ja Kairinen 2015, s. 15. 
3 Kts. esim. Kairinen 2015, s. 15. Näkemystä kohtaan on kuitenkin esitetty myös kritiikkiä. On katsottu, että 
koska työnantajalla on pääsääntöisesti oikeus tehdä lopullinen päätös neuvoteltavasta asiasta, ei ole ollenkaan 
kysymys sopimisesta. Henkilöstöllä ja johdolla ei ole tasapuolisia mahdollisuuksia vaikuttaa päätösten sisäl-
töön, vaan kyse on enemmän henkilöstön kuulemisesta ja informoinnista. Kts. esim. Timonen 1993, s. 37 – 38. 
4 Nieminen 1994, s. 1. 



 
 

merkitys on kasvanut. 5 Tyypillisesti sovittavia asioita ovat esim. henkilöstön asema ja hen-

kilöstön määrän muutokset kuten yhteistoimintamenettelyn toteuttamistavat ja irtisanomisia 

koskevat menettelyt. 6 Yhteistoimintamenettelyt pienentävät henkilöstön irtisanomistarvetta 

ja niillä on merkitystä muutostilanteiden hallinnassa. 7 Neuvottelut ovat useimmiten työnan-

taja-aloitteiset ja sopijapuolina ovat tyypillisesti työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajat. 

Pääosin kokemukset paikallisesta sopimisesta ovat selvitysten valossa myönteisiä sekä työn-

antaja- että työntekijäpuolella, joskin työnantajapuolen kokemukset ovat myönteisempiä. 

Sopimuksilla on vain poikkeuksellisesti toteutettu heikennyksiä työehtoihin. 8 Paikallisen 

sopimisen kasvaneen käytännön merkityksen lisäksi paikallista sopimista koskevan tutki-

muksen ajankohtaisuutta korostaa sekä politiikassa9 että julkisessa keskustelussa käytävä 

keskustelu paikallisen sopimisen lisäystarpeista ja mahdollisista toteuttamistavoista.  

Keskeinen laki yritystoiminnan muutostilanteiden henkilöstövaikutusten käsittelyssä ja hal-

linnassa työpaikoilla on laki yhteistoiminnasta yrityksissä (30.3.2007/334, jäljempänä yh-

teistoimintalaki, YTL)10, joka säätelee työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa lain 

soveltamisalaan kuuluvissa yrityksissä. Laki on luonteeltaan menettelylaki ja se sääntelee 

yhteistoiminnan puitteet, mm. miten yhteistoiminta järjestetään ja mitä asioita sen piiriin 

kuuluu. 11 YTL:ssa korostuu yhteistoiminnan henki ja yksimielisyyteen pyrkiminen. 12 Yh-

teistoimintalaki soveltuu luonteensa puolesta hyvin yrityksen muutostapahtuman kokonais-

valtaiseen hallintaan, jossa neuvottelujen edetessä neuvottelujen sisältö ja tehtävät ratkaisut 

voivat poiketa toisistaan asioiden täsmentymisen myötä. Voidaankin puhua yhteistoiminnan 

                                                 
 

5 Uhmavaara 2008a, s. 79–80. 
6 Kts. mm. Kairinen 2008, s. 3–12 ja Uhmavaara 2000, s. 19–56. 
7 Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 37. Ainakin osassa toimipaikkoja irtisanottavien määrän pienenemi-
nen johtui neuvotteluissa esiin tulleista ratkaisuista. Irtisanomistarpeen pienenemiseen voivat vaikuttaa lisäksi 
mm. yrityksen parantunut taloudellinen tilanne ja työnantajan neuvotteluesitykseen varaama liikkumavara. 
8 Kts. mm. Kairinen 2008, s. 3–12 ja Uhmavaara 2000, s. 19–56. 
9 Kts. esim. Hallitusohjelma 29.5.2015, s. 16. Paikallisen sopimisen edistäminen on yksi Juha Sipilän hallituk-
sen kärkihankkeista. Hallitusohjelman mukaan hallitus kannustaa työelämän osapuolia luomaan paikallisen 
sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehtii paikallisen sopimisen edellytysten vahvistumisesta lainsää-
däntöhankkein. Tavoitteena on, että yrityksissä kyetään nykyistä laajemmin paikallisesti sopimaan kilpailuky-
vyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista kuten palkoista, työajoista, työsuhteen 
purkamisen edellytyksistä, työaikapankin käytöstä, sairauspoissaolojen vähentämisestä sekä työhyvinvointiin 
vaikuttavista kysymyksistä. 
10 Laki korvasi aiemman vuonna 1978 säädetyn yhteistoimintalain (725/1978). 
11 Yhteistoimintalain sääntelytavan on katsottu ilmentävän oikeuden reflektiivisyyttä. Reflektiivisen oikeuden 
teorian mukaan oikeudellisella sääntelyllä voidaan pakottavan sääntelyn asemasta säännellä osapuolten välistä 
menettelyä, kuten päätöksenteko-organisaatiota, menettelytapoja ja osapuolten kompetensseja. Valtio luo osa-
puolten välistä menettelyä koskevat puitteet ja osapuolten välisen suhteen sisällölliset ehdot määräytyvät kes-
kinäisen sopimus- ja yhteistoiminnan kautta. Kts. esim. Nieminen 2000a, s. 9. 
12 Kts. esim. HE 254/2006 vp s. 33-34. 



 
 

prosessiluonteesta, jossa edetään suunnittelusta, valintojen kautta henkilöstöratkaisuiden 

täytäntöönpanovaiheeseen. 13 Yhteistoimintalakia sovelletaan tietyin poikkeuksin YTL 1 lu-

vun 2 §:n mukaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännölli-

sesti on vähintään 20. Eräitä säännöksiä, kuten työhönottoa ja yrityksen sisäistä tiedottamista 

koskevia säännöksiä, sovelletaan vain yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden 

määrä säännöllisesti on vähintään 30.  

Yhteistoimintaa ei ole tarkasti määritelty laissa. Sen voidaan katsoa tarkoittavan erilaisia 

menettelyjä, joiden tarkoituksena on toteuttaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovai-

kutusta, tietojenvaihtoa ja neuvottelutoimintaa 14. Lain tarkoituksena on sen 1 §:n mukaisesti 

edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, 

jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta 

ja sen suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja 

työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat 

heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Tarkoituksena on myös tiivistää työn-

antajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman pa-

rantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhtey-

dessä. Yhteistoimintalain tullessa voimaan 1.7.1979 lain tarkoituksena oli työntekijöiden 

myötävaikutusoikeuden turvaaminen, sen sijaan tarkoitus ei ollut luoda uutta työsuhteen eh-

toja koskevaa sopimusjärjestelmää. Lain säätämisen jälkeen oikeuskirjallisuudessa katsot-

tiin, että tarkoitus ei ollut rajoittaa työnantajan lopullista päätöksenteko-oikeutta yhteistoi-

minta-asioissa. Työsuhteen ehtojen katsottiin edelleen määräytyvän lainsäädännön, työehto-

sopimusten ja työsopimusten perusteella. 15 Vaikka laki korostaa menestykselliseen sopi-

mustoimintaan olennaisesti liittyvää vuorovaikutusta, oikea-aikaista ja riittävää tiedotta-

mista, yhteisymmärrystä ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen päätöksente-

koon, on tärkeää muistaa, ettei YTL kuitenkaan ole varsinainen sopimusmenettelyä koskeva 

laki. Lain lähtökohtana on työnantajan viimekätinen päätösvalta neuvoteltavissa asioissa, 

mutta yhteistoimintamenettelyä edellytetään ennen kuin työnantaja voi käyttää päätösval-

taansa. 16 Työnantajan päätöksenteko siis lykkääntyy, kunnes neuvotteluvelvoite on täytetty. 

                                                 
 

13 Nieminen 1993, s. 103. 
14 Äimälä - Kärkkäinen 2015, s. 15. 
15 Nieminen 2000a, s. 6. 
16 HE 254/2006 vp s. 56. 



 
 

17 YTL:n neuvotteluvelvoite turvaa työntekijöille oikeuden vaikuttaa yrityksessä tehtäviin 

päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään työolojaan ja asemaansa. Henkilöstön esittämien 

näkemysten käsittely on osa työnantajalle laissa säädettyä neuvotteluvelvoitetta, jonka to-

teuttamisesta työnantaja vastaa sanktioiden uhalla. 18 Koska työnantajalla on pääsääntöisesti 

oikeus tehdä neuvoteltavassa asiassa lopullinen ratkaisu, on yhteistoimintaneuvottelut ero-

tettava omaksi neuvottelumuodokseen suhteessa varsinaisiin sopimusneuvotteluihin. 19 

Yhteistoimintalain neuvottelujärjestyksen tarkoitus on siis turvata henkilöstön myötävaiku-

tusoikeus, ei olla varsinainen sopimisjärjestelmä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että YTL:n 

neuvottelujärjestelmä on kuitenkin henkilöstön myötävaikutuskanavan lisäksi merkittävä 

sopimis- ja sopimusjärjestelmä. Kun yhteistoiminta-asiasta oli neuvoteltu, oli tuloksena 

useimmin sopimus, kuin työnantajan tekemä ratkaisu. 20 Järjestelmän puitteissa sovitaan pai-

kallisesti monista henkilöstön asemaan merkittävällä tavalla vaikuttavista asioista, kuten 

työtehtävien ja toimenkuvien olennaisista muutoksista yritystoiminnan muutostilanteissa 

sekä vähennysten kohdistumisperusteista työvoiman käyttöä vähennettäessä. 21 Kyselytutki-

muksissa yhteistoimintamenettely on koettu sekä työnantaja- että työntekijäpuolella sopi-

vaksi työehtojen paikallisen sopimisen menettelytavaksi. 22 Pääosin kokemukset YTL:n 

puitteissa tapahtuvasta sopimisesta ovat myönteisiä sekä työnantaja- että työntekijäpuolella. 

Henkilöstön asemasta ja toimenkuvista sovittaessa kielteisiä kokemuksia on kertynyt henki-

löstön näkökulmasta enemmän kuin muissa asioissa.  Tässäkin asiaryhmässä kuitenkin pää-

osin myönteisiä kokemuksia saaneiden henkilöstön edustajien osuus on suurempi kuin pää-

osin kielteisiä kokemuksia saaneiden osuus. Kielteisiä kokemuksia selittää se, että sopimisen 

kohteena on henkilöstön kannalta vaikeita asioita, kuten henkilöstömuutoksia, joissa ei ole 

                                                 
 

17 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 18. 
18 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 16. 
19 Nieminen 2000a, s. 40. 
20 Nieminen 2000b, s. 227. Tutkimuksista kts. esim. Uhmavaara – Kairinen – Niemelä 2000, Kairinen – Uh-
mavaara – Finne 2005 ja Kairinen – Uhmavaara – Murto 2008. Vuoden 2007 YTL:sta on tehty vuonna tutkimus 
Eklund, Johanna – Miettinen, Tarmo – Keinänen, Anssi – Väätänen, Ulla: Uusi yhteistoimintalaki yrityksissä. 
Uuden yhteistoimintalain vaikutusten arviointitutkimus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 3/2010. Tut-
kimuksen tuloksia on pidetty monin osin ongelmallisina. Kts. Liukkunen 2013, s. 70. 
21 Kts. esim. Uhmavaara 2008a, s. 102. 
22 Kairinen – Rantanen-Lahti – Uhmavaara 1995, s. 68–70. Huomattava enemmistö koki, että esim. lomautuk-
sista, kollektiiviperusteisista irtisanomisista (mm. irtisanomisjärjestyksestä) ja toimenkuvajoustoista voitaisiin 
sopia paikallisesti yhteistoimintamenettelyssä. Työntekijäpuolella koettiin tärkeäksi erityisesti tasavertaisen 
aseman toteutuminen ja se, että sopimisella olisi tietyt kehykset esim. työehtosopimusten toimiessa perälau-
toina. 



 
 

aina mahdollistakaan löytää ratkaisuja, jotka henkilöstö voisi kokea kannaltaan myöntei-

siksi. 23  

Vaikka YTL ja sen esityöt eivät suoraan sääntele yhteistoimintasopimuksia yhteistoiminnan 

puitteissa tapahtuva paikallinen sopiminen käy hyvin yhteen lain tavoitteiden kanssa. Toi-

miva ja lain tavoitteet toteuttava yhteistoiminta sisältää monia samoja elementtejä, joita on-

nistunut sopimustoiminta edellyttää, kuten henkilöstön saama oikea-aikainen ja luotettava 

tieto yrityksen tilasta ja suunnitelmista ja pyrkimys yhteisymmärrykseen. Toimivan yhteis-

toiminnan ja myös onnistuneen sopimisen edellytyksenä on työnantajan ja työtekijöiden vä-

lillä vallitseva luottamuksellinen suhde ja hyvä vuorovaikutus. Yrityksen toiminnasta kes-

kustellaan yhdessä ja molemmat osapuolet ovat sitoutuneita yritykseen ja sen kehittämiseen. 

Yhteistoiminnan hengessä, yksimielisyyteen pyrkien käydyt neuvottelut luovat hyvän poh-

jan paikalliselle sopimiselle. Luonteva jatkumo yksimielisyyden saavuttamiselle on asioista 

sopiminen. Mm. Yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala on ehdottanut paikallisen sopimisen 

edistämistä YTL:n puitteissa. Hän on todennut pitkäjänteisen yhteistoiminnan edesauttavan 

luottamuksen rakentamista työnantaja- ja työntekijäpuolen välille ja näin mahdollistavan 

henkilöstön ja työnantajan tarpeet tasapuolisesti huomioivan paikallisen sopimisen. 24  

Ongelmatonta yhteistoimintalain puitteissa tapahtuva sopimustoiminta ei kuitenkaan ole. 

Positiivisesta yleiskokemuksesta huolimatta henkilöstön edustajat kokevat vaikutusmahdol-

lisuutensa päätöksentekoon vähäisiksi. 25 Vaikutusmahdollisuudet koettiin heikoiksi erityi-

sesti henkilöstön vähentämistä koskevissa yt-neuvotteluissa. 26 Vaikutusmahdollisuuksien 

heikkouteen on sidoksissa se, että asia koetaan päätetyksi jo ennen neuvotteluja. 27 Kysely-

                                                 
 

23 Uhmavaara 2008, s. 125. 
24 Hietala 2015, s. 11–12. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström antoi 26.6.2015 yhteistoiminta-asiamies Harri 
Hietalan tehtäväksi selvittää paikallista sopimista ja tekemään ehdotuksia sen kehittämiseksi hallitusohjel-
massa mainituin tavoin 15.10.2015 mennessä. Selvityksessään Hietala mm. esittää paikallisen sopimisen lisää-
mistä YTL:n puitteissa. Ajatus paikallisen sopimisen lisäämisestä YTL:n puitteissa ei ole uusi, vaan sitä on 
hahmotellut mm. Työmarkkinajärjestelmien kehittämiskomitea komiteamietinnöissään vuosina 1993. 
25 Kairinen – Rantanen-Lahti – Uhmavaara 1995, s. 49–51. 
26 Kts. esim. Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 19. Henkilöstön edustajista 84 prosenttia koki osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuutensa huonoiksi tai erittäin huonoiksi. Työnantajan edustajista 32 % piti henkilöstön 
edustajien vaikutusmahdollisuuksia huonoina tai melko huonoina. Kts. Eklund, Miettinen, Keinänen, Väätänen 
2010, s. 113. Työnantajien näkemys työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista oli entisestään heikentynyt.  
Työvoiman vähentämistilanteissa henkilöstön edustajista 51 % ja työnantajan edustajista 44 % piti vaikutus-
mahdollisuuksia melko huonoina tai huonoina.  
27 Kts. esim. Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 37. Henkilöstön edustajista 70 prosenttia ja työnantajan 
edustajista 46 prosenttia katsoi, että asia oli asiallisesti päätetty jo ennen yt-neuvotteluja. Työnantajavastaajista 
kuitenkin 80 prosenttia koki, että neuvottelut oli käyty vuoden 1978 YTL:n tarkoittamassa hengessä siten, että 



 
 

tutkimuksissa on noussut esiin myös ongelmia osapuolten neuvotteluaseman tasavertaisuu-

dessa työnantajien kokiessa aseman huomattavasti työntekijäpuolta tasavertaisemmaksi 28.  

Sopimisasetelmaa tasavertaistaa luottamusmiehen tai muun henkilöstön edustajan toimimi-

nen työnantajan sopimuskumppanina. 29 Keskeisin ongelma koskee yhteistoimintasopimuk-

sen oikeusvaikutuksia, jos toisena sopijapuolena on henkilöstön edustaja esim. luottamus-

mies. Ongelmana on voiko edustaja tehdä sopimuksen, johon yksittäiset työntekijät tulevat 

sidotuiksi ilman omaa suostumustaan, mikäli sopimuksen tekemiseen ei ole ollut yksittäisen 

työntekijän antamaa valtuutusta. 30 Yhteistoimintalaki on yhteistoimintaa säätelevä menet-

telylaki ja sellaisena se ei ota kantaa siihen mistä asioista yhteistoiminnan puitteissa voidaan 

sopia, lukuun ottamatta tietyistä menettelyllisistä seikoista, kuten neuvottelumääräajoista so-

pimista ja YTL 5 luvussa poikkeuksellisesti sovittaviksi säädetyistä asioista. Laissa ei ole 

nimenomaisesti säännelty edustajan oikeudesta sopia kolmatta osapuolta sitovasti, eikä yh-

teistoimintamenettelyn tuloksena syntyneiden sopimusten oikeudellista asemaa tai neuvot-

teluiden tulokseen liittyviä vaikutuksia, lukuun ottamatta neuvotteluvelvoitteen täyttymistä 

koskevaa säännöstä. Myöskään lain esityöt eivät ota kantaa siihen, mistä asioista lain puit-

teissa voidaan sopia, tai millaisia oikeusvaikutuksia syntyvillä sopimuksilla voi olla.  Asia 

on huomattavan ongelmallinen silloin, kun nimenomainen lakiperusta sopimuksen velvoit-

teiden ulottamiseksi kolmansiin puuttuu. 31 Käytännössä säädösten puute ja oikeustilan epä-

selvyys aiheuttavat työpaikoilla epävarmuutta mm. siitä mistä voidaan sopia sitovasti ja 

mitkä ovat henkilöstön edustajan sopimisvaltuudet. 32 YTL:n puitteissa tapahtuvaa edustuk-

sellisen tason paikallista sopimista koskevalle tutkimukselle on tarvetta oikeustilan selkeyt-

tämiseksi ja työntekijöiden oikeusturvan takaamiseksi.  

                                                 
 

neuvotteluissa pyrittiin aidosti neuvottelemaan sopimukseen pääsemiseksi. Henkilöstövastaajista näin koki 
vain 32 prosenttia. 
28 Kts. esim. Kairinen- Uhmavaara – Finne 2005, s. 39. Vain neljäsosa henkilöstön edustajista koki aseman 
tasavertaiseksi vastaavan luvun työnantajapuolella ollessa kolme neljännestä. 
29 Uhmavaara 2008, s. 119. Työnantajan edustajista yli 90 prosenttia ja henkilöstön edustajista 56 prosenttia 
arvioi henkilöstön olleen näissä sopimistilanteissa vähintään melko tasavertaisessa asemassa työnantajaan näh-
den. 
30 Nieminen 2000a, s. 17. 
31 Kairinen – Rantanen-Lahti – Uhmavaara 1995, s. 12. 
32 Kts. esim. Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 25. 



 
 

1.2. Tutkimusasetelmasta ja metodeista 

Tutkielmassani käsittelen henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia neuvoteltaessa YTL 

8 luvun puitteissa työvoiman käytön vähentämisestä. Sopimuskompetenssilla tarkoitan hen-

kilöstön edustajan oikeutta solmia työnantajan edustajan kanssa sitova sopimus neuvotelta-

vassa asiassa YTL 8 luvun mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa.  

Tutkimuskysymyksiäni ovat:  

1) Miten neuvotteluosapuolena YTL 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa oleva henkilös-

tön edustaja määräytyy? 

2) Yhteistoimintalaki ei suoraan säädä henkilöstön edustajan sopimuskompetenssista 

neuvoteltaessa työvoiman käytön vähentämisestä. Mihin henkilöstön edustajan sopi-

muskompetenssi näin ollen perustuu? 

3) Mihin henkilöstön edustajan sopimuskompetenssi perustuu koskien eräitä neuvotte-

luiden kohteeksi tyypillisesti muodostuvia asioita ja mitkä ovat sopimuskompetens-

sin rajat? Tarkastelen sopimuskompetenssin perustaa ja rajoja koskien 

a. työnantajan annettavasta neuvotteluesityksestä ja neuvotteluvelvoitteen täyt-

tämiseksi säädetyistä neuvottelumääräajoista toisin sopimista 

b. liikkeenjohdollisista toimenpiteistä sopimista 

c. sopimista muutoksista työsuhteen olennaisiin ehtoihin 

d. eräistä työsuhteen päättämiseen liittyvistä seikoista ja lomautuksesta sopi-

mista 

Tutkielmani aluksi kuvaan tiivistetysti YTL 8 luvun mukaisen neuvotteluvelvoitteen synty-

mistä, sisältöä ja täyttymistä. Aiheeseen liittyy monia mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen 

mm. neuvotteluiden oikea-aikaisuuteen ja neuvotteluvelvoitteen täyttymiseen, mutta niihin 

ei tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista perehtyä. Luvussa 3 käsittelen henkilöstön 

edustajan määräytymistä. Tavoitteenani on selvittää miten henkilöstöryhmät muodostuvat ja 

kuka YTL:n mainitsemista edustajista edustaa mitäkin henkilöstöryhmää YTL:n 8 luvun 

mukaisissa neuvotteluissa, eli esim.  kenellä on oikeus valita luottamusvaltuutettu ja ketä 

luottamusvaltuutettu edustaa neuvotteluissa. Luvussa 4 tarkastelen siitä mihin edustajan so-

pimuskompetenssi perustuu. Käsittelen kompetenssin perustumista erillisen valtuutukseen, 



 
 

asemavaltuutukseen ja suoraan yhteistoimintalakiin. Luvussa 5 käsittelen YTL 8 luvun mu-

kaisissa neuvotteluissa sovittavia asioita. Tarkoitukseni ei missään nimessä ole tehdä tyhjen-

tävää luetteloa asioista, joista voidaan sopia, sillä neuvotteluiden piiriin voi etenkin henki-

löstövähennyksille vaihtoehtoisia ratkaisuja mietittäessä tulla hyvin laajasti erilaisia vaihto-

ehtoja. Tavoitteenani on kuvata henkilöstön edustajan sopimuskompetenssiin liittyvää prob-

lematiikkaa ja kompetenssin rajoja nostamalla esiin neuvotteluissa tyypillisesti esiin tulevia 

asioita ja arvioimalla henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin perustaa ja rajoja näissä 

neuvoteltavissa asioissa. Luvussa 6 esittelen tutkielmani johtopäätökset. 

Tutkimuksen kohteena on laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Tutkimuksen ulkopuolelle ra-

jautuvat tutkimusekonomisista syistä muut yhteistoimintaa koskevat lait kuten laki yhteis-

toiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä (335/2007), laki työnantajan 

ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) ja laki yhteistoiminnasta val-

tion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013). En myöskään käsittele muita henkilöstön osallis-

tumisoikeuksia käsitteleviä lakeja, kuten henkilöstörahastolakia (934/2010).  Tutkielmassani 

keskityn nimenomaisesti YTL 8 luvun mukaiseen neuvottelumenettelyyn, joten YTL 4 lu-

vun mukaiset suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet, YTL 5 luvun mukaan sovittavat asiat 

sekä YTL 6 luvun mukaiset neuvottelut yritystoiminnan muutoksista johtuvista henkilöstö-

vaikutuksista ja töiden järjestelyistä, niiltä osin kuin toimenpiteistä ei arvioida aiheutuvan 

YTL 8 luvun mukaista uhkaa työvoiman käytön vähentämisestä, rajatutuvat tutkielman ai-

heen ulkopuolelle.  

Työehtosopimusjärjestelmällä ja yhteistoimintajärjestelmällä on läheinen yhteys, jota pai-

kallisen sopimustoiminnan kehitys on vahvistanut. 33 Tätä ilmentää mm. YTL 9 luvun 61 

§:ssä säädetty erityinen lakiperusteinen normikompetenssi, joka antaa työmarkkinajärjes-

töille laajat oikeudet poiketa yhteistoimintalain säännöksistä keskinäisillä sopimuksillaan. 

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset yhdistykset voivat sopimuksin poiketa siitä, 

mitä säädetään 3–6 ja 8 luvussa, lukuun ottamatta työnantajan annettavia tietoja koskevaa 

47 §:ää ja ilmoitusta työvoimaviranomaiselle koskevaa 48 §:ää, siltä osin kuin säännökset 

koskevat vähintään 10 työntekijän irtisanomista. Sopimuksilla voidaan sekä lisätä että vä-

hentää työnantajan ja työntekijöiden oikeuksia. Sopimista rajoittavat yhteistoimintaa koske-

                                                 
 

33 Liukkunen 2017, s. 998. 



 
 

vat EU-direktiivit. YTL 61.3 §:n mukaan sopimuksilla on samat oikeusvaikutukset kuin työ-

ehtosopimuksella TEhtoL:n mukaan. Sopimukseen sidottu työnantaja saa soveltaa sopimuk-

sen määräyksiä niihinkin työntekijöihin, jotka eivät ole sopimukseen sidottuja, mutta kuulu-

vat siinä tarkoitettuun henkilöstöryhmään. Näin ollen YTL:sta poikkeavaa sopimusta sovel-

letaan sekä järjestäytymättömiin työntekijöihin että työntekijöihin, jotka kuuluvat muuhun 

kuin sopimukseen sidottuun järjestöön. YTL 61 § oikeuttaa poikkeamaan YTL:n semidis-

positiivisesta sääntelystä. 34 YTL 61 §:ssä säädetyn erityisen normikompetenssin lisäksi yh-

teistoiminta-asioista sopimisen voidaan katsoa kuuluvan myös TEhtoL 1.1 §:n yleisen nor-

mikompetenssin alaan. Mahdollisuus tehdä yhteistoiminnasta työehtosopimuksia yleisen 

normikompetenssin nojalla merkitsisi myös mahdollisuutta delegoida normikompetenssia 

paikalliselle tasolle. Estettä ei toisaalta voida katsoa olevan sillekään, että YTL 61 §:ään 

perustuvassa valtakunnallisessa sopimuksessa annetaan kelpuutus paikallisen sopimuksen 

tekemiseen yhteistoiminnasta. 35 Työehtosopimusosallisten kesken solmituissa yhteistoi-

mintasopimuksissa on saatettu sopia jatkuvaa yhteistoimintaa koskien mm. yhteistoiminta-

neuvottelukunnan kokoonpanosta, yrityksen sisäisestä tiedottamisesta, kehittämistoimin-

nasta tai työsuojelusta. 36 Työmarkkinaosapuolille annetusta laajasta kompetenssista sopia 

toisin YTL:n määräyksistä YTL 61 §:n nojalla huolimatta sopimusmääräykset, joissa olisi 

sovittu YTL 61 §:n nojalla YTL 8 luvun määräyksistä poikkeavasti työehtosopimuksella 

ovat harvinaisia. 37 YTL 61 §:n mukaisilla sopimuksilla voisi laajasta toisinsopimisen mah-

dollisuudesta johtuen olla merkittävää vaikutusta yhteistoimintamenettelyyn ja sopimiseen 

työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa. Sopimusmääräysten harvinaisuudesta 

johtuen olen päätynyt keskittymään tutkielmassani vain YTL:n säännöksiin yhteistoiminta-

menettelystä työvoiman käyttöä vähennettäessä ja rajaamaan YTL 61 §:n mukaisten sopi-

musmääräysten vaikutuksen yhteistoimintamenettelyyn tutkielmani ulkopuolelle. 

En myöskään käsittele problematiikkaa siihen liittyen, että henkilöstön edustaja on solminut 

yhteistoimintamenettelyssä sopimuksen työehtosopimuksen hänelle antaman sopimuskel-

poisuuden nojalla, vaan tutkielmani keskittyy nimenomaisesti YTL:n henkilöstön edusta-

                                                 
 

34 Liukkunen 2017, s. 1010. 
35 Liukkunen 2017, s. 1011. 
36 Näin esim. Vakuutusalan työehtosopimukset 1.11.2013-31.10.2016 ja Rahoitusalan työehtosopimus 
1.12.2013-30.11.2016. 
37 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa 1.11.2016 – 31.10.2017 on sovittu neuvottelumenettelystä työ-
voiman käyttöä vähennettäessä lakia täydentävästi. Määräykset koskevat neuvotteluaikoja.  



 
 

jalle antaman kelpoisuuden puitteissa tehtyihin sopimuksiin. YTL ei ole varsinainen sopi-

musmenettelyä koskeva laki. YTL:n 8 luvun mukaisten neuvottelujen lopputulemana voi 

syntyä sitovuudeltaan erilaisia lopputulemia, joita voidaan ryhmitellä esim. suostunnan, yh-

teisymmärryksen ja sopimuksen käsittein. 38 Tutkimusekonomisista syistä en perehdy sopi-

muksen syntyyn liittyvään problematiikkaan, vaan työni lähtöoletuksena on tilanne, jossa 

työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä voidaan katsoa sovitun neuvottelun alaisesta asi-

asta.  

Tutkimuksen metodi on lainopillinen eli oikeusdogmaattinen. Lainopillisen tutkimuksen 

kohteena on voimassa oleva oikeus ja tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa voimassaole-

vasta oikeudesta. Lainoppi tutkii sitä, mikä on voimassaolevaa oikeutta ja mikä merkitys 

laista ja muista oikeuslähteistä, kuten lainvalmisteluaineistosta, löytyvällä materiaalilla on. 

Tutkimusmetodin avulla tulkitaan ja systematisoidaan voimassa olevan oikeusjärjestyksen 

sisältämiä oikeusnormeja. 39 Lainopin avulla selvitetään mikä on voimassa olevan oikeuden 

sisältö kulloinkin käsiteltävänä olevassa oikeusongelmassa. Lainoppi pyrkii vastaamaan sii-

hen, kuinka aktuaalisessa tilanteessa pitäisi toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Lain-

opin tärkein tehtävä johtuu oikeusjärjestyksen sisältöä koskevasta epätietoisuudesta. 40 Lain-

opillisen metodin avulla pyrin tutkielmassani kartoittamaan mikä on voimassa olevan oikeu-

den sisältö koskien henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia yhteistoimintamenettelyssä 

työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa. Tutkielmani innoittajana ja tausta-ajatuk-

sena on pyrkiä lainopin avulla voimassa olevaa oikeutta tulkitsemalla vastaamaan käytännön 

ongelmaan, miten yt-neuvotteluissa edustuksellisella tasolla tulisi toteuttaa henkilöstön 

edustus ja mistä asioista henkilöstön edustajat ja työnantaja voivat neuvotteluissa sopia. 

Lainoppi systematisoi oikeusnormilauseiden lisäksi käsitteitä kuten sopimus, oikeusperiaat-

teita kuten sopimusten sitovuus- ja kohtuusperiaate ja teoreettisia rakennelmia kuten sopi-

musteoriat. 41 Tutkielman aiheen kannalta metodissa on keskeistä sen kyky systematisoida 

ja tulkita myös käsitteitä ja periaatteita, jotka eivät ole luettavissa suoraan säännöstekstistä. 

Sopiminen yhteistoimintalain pohjautuu pitkälti juuri käsitteisiin, periaatteisiin kuten ylei-

nen sopimusvapaus ja rakennelmiin, jotka eivät käy suoraan ilmi yhteistoimintalain tekstistä, 

                                                 
 

38 Sopimuksen syntyyn liittyvästä jaottelusta ja problematiikasta kts. esim. Kairinen – Hietala - Ojanen 2015, 
s. 20–24, Uhmavaara 2000, s. 11 sekä Uhmavaara 2008, s. 82 ja Nieminen 1994, s. 17–18. 
39 Hirvonen 2011, s. 22–23. 
40 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 20. 
41 Hirvonen 2011, s. 25. 



 
 

joten metodilta vaaditaan kykyä tulkita ja systematisoida myös näitä sopimisen taustalla vai-

kuttavia rakenteita. 

Tutkielmani lähdeaineistossa näkyy myös oikeussosiologisen metodin vaikutus. Lähteis-

tööni kuuluvat Turun yliopiston Martti Kairisen johdolla toteuttamat tutkimukset yhteistoi-

mintalain toimivuudesta ja paikallisesta sopimisesta. Tutkimuksissa on kartoitettu sekä lain-

säädäntöä että suoritettu kysely- ja haastattelututkimuksia. Näissä lähdeteoksissa metodina 

on hyödynnetty myös oikeussosiologista näkökulmaa. Oikeussosiologia tutkii oikeutta yh-

teiskunnallisena ilmiönä ja toiminta-alueena hahmottaen oikeuden ja muiden yhteiskunnal-

listen toiminta-alueiden välisiä vuorovaikutussuhteita 42 Oikeussosiologia käyttää tiedon-

hankinnassaan hyväkseen empiiristä menetelmää. 43 Paikallista sopimista selvittäneet tutki-

jat ovat lähdeaineiston tutkimuksissa nimenneet oman metodinsa laborologiaksi. Työelämän 

oikeudellisesti säänneltyjä ilmiöitä on tutkittu sekä empiirisen yhteiskuntatutkimuksen että 

lainopin menetelmin. 44 Tutkielmassani olen hyödyntänyt näitä yhteistoimintalain toimi-

vuutta koskeneita tutkimuksia erityisesti sopimiseen liittyvien ongelmien taustoittamisena. 

Näissä osioissa työssäni näkyy oikeussosiologisen metodin tuottaman tiedon vaikutus, mutta 

oma työni on kuitenkin puhtaasti lainopillinen.  

YTL esitöineen ei menettelylakina juurikaan säätele sen puitteissa tapahtuvaa sopimista. Oi-

keuskäytännössä on löydettävissä vain vähän ratkaisuja, joissa olisi otettu kantaa YTL:n 

puitteissa tapahtuvaan sopimiseen. Tämän vuoksi tutkielmassani painottuu vahvasti oikeus-

kirjallisuus. Erityisesti tahdon mainita Kimmo Niemisen väitöskirjan Työsuhteen ehtojen 

sopiminen yhteistoimintamenettelyssä, jolla on ollut merkittävä rooli tutkimuskysymyksiini 

liittyvän oikeuden sisällön selvittämisessä. Tutkielman aiheen pohtimisessa ja rajaamisessa 

keskeisenä innoittajana ovat toimineet Martti Kairisen johdolla toteutetut empiiriset tutki-

mukset paikallisesta sopimisesta, jotka avasivat minulle käytännön kautta YTL:n puitteissa 

tapahtuvaan sopimiseen liittyvää problematiikkaa ja aiheen tutkimuksen tärkeyttä.  

                                                 
 

42 Hirvonen 2011, s. 29. 
43 Husa – Mutanen – Pohjolainen 2008, s. 22. 
44 Kts. esim. Uhmavaara 2008a, s. 81. 



 
 

2 Yhteistoimintalain 8 luvun neuvotteluvelvoitteen sisältö ja 

täyttyminen 

YTL 8 luvussa säädetään yhteistoimintamenettelystä neuvoteltaessa työvoiman käytön vä-

hentämisestä tuotannollisin tai taloudellisin perustein. YTL 8 luvun 44 §:n mukaan 8 luvun 

säännöksiä sovelletaan ensinnäkin työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa 

yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen ta-

loudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä lain sana-

muodon mukaisesti työnantajan vasta harkitessa toimenpiteitä, kuten liikkeenjohdollisia rat-

kaisuja, jotka saattavat johtaa työvoiman vähentämiseen. Päätöstä ei saa tehdä ennen kuin 

asiasta on neuvoteltu. 45 Laki ei rajaa harkittujen toimenpiteiden piiriä, vaan 8 luvun mukai-

sen neuvotteluvelvoitteen syntymisen ratkaisee se, voiko harkittu toimenpide johtaa työvoi-

man käytön vähentämiseen. Sanamuodon mukaisesti neuvotteluvelvoitteen syntymiseen riit-

tää uhka jo yhdenkin työntekijän työn vähenemisestä pykälässä säädetyllä tavalla. Lain esi-

töiden mukaan neuvotteluvelvollisuuden syntymiseen riittää, että harkittavat toimenpiteet 

saattavat johtaa työvoiman vähentämiseen. 46 Mitään todennäköisyyttä työvoiman vähentä-

misestä ei siis edellytetä. Neuvotteluvelvoitteen synnyttävien toimenpiteiden laadusta voi-

daan hakea tulkinta-apua YTL 6 luvun 32 §:stä, jossa on säädetty YTL 6 luvun soveltamis-

alasta. Kyseeseen voivat siis tulla esim. yrityksen tai sen osan lopettaminen, toiminnan su-

pistaminen, kone- ja laitehankinnat, ulkopuolisen työvoiman käyttäminen tai muut vastaa-

vanlaiset yritystoiminnan muutokset. Tällaiset toimenpiteet kuuluvat YTL 8 luvun mukai-

sesti neuvoteltaviksi, jos niiden arvioidaan johtavan työn vähentymiseen siinä määrin, että 

työsopimuslaissa säädetyt irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen edellytykset 

voivat täyttyä yhdenkin työntekijän kohdalla. Luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä, vaan 

mikä tahansa työnantajan harkitsema toimenpide, joka voi johtaa yhden tai useamman työn-

tekijän irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai lomauttamiseen taloudellisin tai tuotannollisin 

perustein synnyttää YTL 8 luvun mukaisen tehostetun neuvotteluvelvollisuuden. Jos 32 §:n 

                                                 
 

45 Kts. neuvotteluiden ajoittamisesta esim. KKO 2010:20: ”Tytäryhtiön olisi tullut käydä yhteistoimintaneu-
vottelut ennen kuin emoyhtiö oli tehnyt sellaisen tuotannon keskittämistä konsernissa koskevan lopullisen rat-
kaisun, joka oli merkinnyt tytäryhtiön toiminnan olennaista supistamista”, sekä TT 2010:52: ”Yhtiön hallitus 
oli tosiasiallisesti tehnyt päätöksen tehtaan lopettamisesta ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Yh-
tiö oli siten rikkonut työehtosopimuksen osana noudatettavan yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvolli-
suutta.” Oikeuskirjallisuudesta mm. Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 231: ”Oikeuskäytännössä on painotettu, että 
yhteistoimintamenettely on aloitettava sellaisessa asian valmisteluvaiheessa, jossa henkilöstöllä on tosiasialli-
nen mahdollisuus vaikuttaa työnantajan päätöksentekoon”. 
46 HE 254/2006 vp s. 60. 



 
 

mukaisilla toimenpiteillä ei ole tällaisia henkilöstövaikutuksia vaan niistä aiheutuu pelkäs-

tään työnantajan työnjohto-oikeuden nojalla toteutettavia muutoksia, neuvottelut käydään 

YTL 6 luvun mukaisesti. 47  

YTL 8 luvun säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun tarve työvoiman vähentämiseen ei 

suoranaisesti johdu työnantajan harkitsemista toimenpiteistä, vaan pikemmin ulkoisista 

syistä. 44 §:n mukaan YTL 8 luvun säännöksiä sovelletaan, jos työnantaja aikoo muutoin 

irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa yhden tai useamman työntekijän taloudellisilla tai tuo-

tannollisilla perusteilla. Työnantajan tarve vähentää työvoimaa voi johtua mm. työnantajan 

taloudellisista vaikeuksista tai yrityksen tilauskannan huonontumisesta siinä määrin, että 

työvoiman vähentämistä joudutaan harkitsemaan ilman erillisiä muita toimenpiteitä. 48  

Neuvotteluvelvoitteen sisältö säädetään 50 §:ssä:  

Jos työnantajan harkitsemat, yritystoimintaa koskevat ratkaisut ilmeisesti joh-

tavat yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-

aikaistamiseen, on yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä yhteistoiminnan 

hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi näiden toimenpiteiden perusteita ja 

vaikutuksia, 49 §:ssä tarkoitettuja toimintaperiaatteita tai toimintasuunni-

telmaa, vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin 

rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lie-

ventämiseksi. 

Toimenpiteen perusteilla tarkoitetaan seikkoja, jotka ovat johtamassa aiottuun toimenpitee-

seen. Neuvoteltaessa osa-aikaistamisista, lomauttamisista tai irtisanomisista perusteena ovat 

yrityksen taloudellinen tila ja tulevaisuudennäkymät. 49 Vaikutuksilla tarkoitetaan työnanta-

jan käsitystä toimenpiteen vaikutuksista eli kuinka monta henkilöä aiotaan osa-aikaistaa, lo-

mauttaa tai irtisanoa sekä lomauttamisen osalta sen kestoaikaa. 50 Neuvotteluissa voidaan 

                                                 
 

47 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 225. 
48 HE 254/2006 vp s. 60. 
49 Kairinen – Rantanen-Lahti – Uhmavaara 1995, s. 139-140. 
Kts. myös YTN Yhteistoimintalakiopas 2014, s. 31: Perusteet voivat koskea mm. yrityksen kannattavuutta, 
kysyntää, toiminnan tehostamista, kustannussäästöihin liittyvää töiden uudelleen jakamista ja siihen liittyvää 
tarvetta vähentää henkilöstöä. 
50 Kairinen – Rantanen-Lahti – Uhmavaara 1995, s. 139-140. 



 
 

käsitellä myös toimenpiteiden vaikutuksia työnsä säilyttävien työntekijöiden asemaan. 51 Ir-

tisanomisten ollessa mahdollisia 49 §:n mukainen työllistymistä edistävä toimintasuunni-

telma tai toimintaperiaatteet kuuluvat neuvoteltavien asioiden piiriin. 

Toimenpiteen vaihtoehdoista neuvotteleminen on työntekijäpuolen kannalta neuvotteluiden 

keskeisin asia. Perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvottelu edellyttää todellista 

vuorovaikutusmahdollisuutta eikä vain henkilöstön informointia tai kuulemista yhdestä rat-

kaisuehdotuksesta. 52 Äimälä ja Kärkkäinen toteavat, että laki ei edellytä työnantajaa esittä-

mään oma-aloitteisesti erilaisia ratkaisumalleja tilanteeseen, vaan kysymys on ennen kaik-

kea velvollisuudesta käsitellä asianmukaisesti henkilöstöryhmien edustajien esittämiä työ-

antajan ehdotukselle vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 53 Hallituksen esityksen mukaan neu-

votteluissa käsiteltäviä vaihtoehtoja irtisanomisille ovat erityisesti koulutus- ja uudelleensi-

joittamismahdollisuudet sekä työ- ja työaikajärjestelyt. Koulutusratkaisut eivät rajoitu vain 

työnantajan tarjoamaan koulutukseen, vaan koulutusratkaisuja tulee tarkastella yhdessä työ-

voimaviranomaisen kanssa. Muita käsiteltäviä asioita voivat olla esim. vapaaehtoisesti osa-

aikatyöhön, opintovapaalle ja vastaaviin järjestelyihin haluavien määrä sekä eläkeratkaisut. 

Mikäli irtisanomisista ei voida luopua, neuvotteluissa käsitellään mahdollisuudet vähentää 

työvoiman vähentämisestä aiheutuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Tällaisina tulevat 

kyseeseen esim. töihin jäävien työjärjestelyt ja koulutustarpeet, sekä muut yrityksen etuuk-

siin liittyvät kysymykset. 54 Laki ei rajaa käsiteltävien asioiden joukkoa. Empiirisissä tutki-

muksissa havaittuja neuvotteluissa esiin nousevia vaihtoehtoja henkilöstön vähentämiselle 

ovat eläkeratkaisut, irtisanomisten korvaaminen lomautuksilla, määräaikaisten sopimusten 

uusimatta jättäminen, henkilöstökoulutus, uudelleenkoulutus ja uudelleensijoittumispalve-

lujen käyttö, työaikajoustot ja osa-aikaistaminen. Palkka- tai luontoisetujen heikentämistä 

irtisanomisten vaihtoehtoina ehdotettiin harvoin. Eläkkeelle siirtyminen, muualle työhön 

oma-aloitteisesti siirtyminen tai uudelleensijoittumispalvelut ovat vaihtoehtoja irtisanomi-

sille, mutta eivät sinällään vaihtoehtoja henkilöstön vähentämisen toteutumiselle. 55  

                                                 
 

51 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 252. 
52 Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 129. 
53 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 231. 
54 HE 254/2006 vp s. 62. 
55 Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 32 ja s. 41. 



 
 

Työnantajan neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä säädetään YTL 8 luvun 51 §:ssä seuraa-

vasti:  

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset 

kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät 

lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan 

katsotaan täyttäneen tässä luvussa tarkoitetun neuvotteluvelvoitteensa, kun 

neuvotteluja on käyty tässä luvussa tarkoitetulla tavalla 14 päivän ajanjaksona 

niiden alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 90 päivää pidemmät lomauttamiset 

tai osa-aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnan-

tajan katsotaan täyttäneen tässä luvussa tarkoitetun neuvotteluvelvoitteensa, 

kun neuvotteluja on käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alka-

misesta, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Neuvotteluajanjakso 

on kuitenkin 14 päivää yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden 

määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 30. 

Neuvotteluvelvoitteen täyttäminen edellyttää neuvottelujen käymistä säädetyn määräajan, 

jollei yhteistoimintaneuvottelussa sovita toisin. Neuvotteluvelvoitteen täyttäminen ei edel-

lytä yksimielisyyttä käsiteltävissä asioissa, vaan neuvotteluvelvoitteella on työnantajan pää-

töksentekoon vain lykkäävä vaikutus. 56 Työnantaja on täyttänyt yhteistoimintavelvoit-

teensa, kun hän on käsitellyt yhteistoiminnassa suunnittelemiensa toimenpiteiden perusteet, 

vaikutukset ja vaihtoehdot, antanut työntekijöiden edustajille riittävät tiedot ja mahdollisuu-

den lausua käsityksensä asiasta sekä vaikuttaa tehtävän päätöksen sisältöön. Lisäksi edelly-

tetään, että neuvottelut on käyty riittävän hyvissä ajoin ennen asian ratkaisemista. 57  

  

                                                 
 

56 Kts. esim. KKO 1986 II 121 perustelut: ”Laissa ei kuitenkaan edellytetä työnantajan ja henkilöstön olevan 
yhtä mieltä asiasta. Työnantaja ei kyseisen lain perusteella ole myöskään sidottu henkilökunnan mielipiteeseen 
yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita ratkaistessaan”. 
57 Koskinen 1992, s. 213. 



 
 

3 Henkilöstön edustajan määräytyminen 

3.1. Yleistä 

Tässä luvussa käsittelen henkilöstön edustajan määräytymistä yhteistoimintaneuvotteluissa. 

Pyrin vastaamaan kysymykseen, mitä henkilöstöryhmää kukin henkilöstön edustaja edustaa. 

Tutkielmassani keskityn YTL 8 luvun mukaisiin neuvotteluihin. Henkilöstön terveyttä ja 

turvallisuutta koskevissa asioissa on mahdollista, että henkilöstöä edustaa työsuojeluvaltuu-

tettu YTL 2 luvun 8 §:n mukaisesti. Työturvallisuus rajautuu tutkielmani aiheen ulkopuo-

lelle, joten en tässä luvussa tule käsittelemään työsuojeluvaltuutettua henkilöstön edustajana.  

Henkilöstöedustajien valinta on henkilöstön itsensä päätettävä ja toteutettava asia. Henkilös-

töedustajan valinnan työehtosopimuksen tai lainsäädännön mukaisuus, ja siten henkilöstön 

edustajan kelpoisuus edustaa henkilöstöä ovat työnantajan välittömän vaikutuspiirin ulko-

puolella olevia asioita. Puutteet ja virheellisyydet valintamenettelyssä voivat johtaa tilantee-

seen, jossa yhteistoimintamenettelyn lainmukaisuus kyseenalaistetaan. Yhteistoiminnan 

vuorovaikutuksellisuuteen ja yhteistoiminnan henkeen kuuluu, että henkilöstöedustajan va-

lintamenettely ja valinnasta työnantajalle ilmoittaminen toteutetaan asianmukaisesti. Työn-

antaja vastaa puolestaan siitä, että yhteistoimintamenettelyt ja -neuvottelut käydään henki-

löstöedustajien kanssa lain mukaan. 58 YTL 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa on mahdol-

lista sopia myöhemmin tutkielmassani käsiteltävin tavoin asioista, joilla voi olla yksittäisen 

työntekijän työsuhteen ehtojen ja pysyvyyden kannalta ratkaisevaa merkitystä. Työntekijän 

oikeusturvan kannalta on tärkeää, että hänen edustuksensa asioista neuvotellessa ja mahdol-

lisesti sopiessa on järjestetty YTL:n mukaisesti ja häntä edustaa edustaja, jolla on juuri hänen 

edustamiseensa sekä kompetenssi että intressi huolehtia edustettaviensa oikeuksista. On siis 

tärkeää sekä työnantajan neuvotteluvelvollisuuden asianmukaisen täyttämisen että työnteki-

jöiden oikeusturvan kannalta, että neuvottelu- ja sopimusosapuolena oleva henkilöstön edus-

taja on oikea. Tämän vuoksi pidän tärkeänä käsitellä henkilöstön edustajan määräytymiseen 

liittyviä kysymyksiä osana tutkielmaani.  

                                                 
 

58 Lamponen 2014, s. 593–594. Kts. oikeasta edustajasta myös Turun HO 30.12.2008 S 07/2697 kantaja oli 
kuulunut ylemmät toimihenkilöt-henkilöstöryhmään. Neuvotteluvelvollisuus ei ollut täyttynyt, kun työnantaja 
oli neuvotellut alempien toimihenkilöiden edustajan kanssa. 
 



 
 

YTL 2 luvun 7.1 §:n yleissäännöksen mukaan yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja 

ja yrityksen henkilöstö. Osapuolia tarkennetaan YTL 7.2 §:ssä, jonka mukaan: ”Yhteistoi-

mintaneuvotteluissa ovat osallisina työntekijä, jota yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä 

asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asian-

omaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä kulloinkin käsiteltävässä asiassa toimivaltainen 

työnantajan edustaja”. YTL:n lähtökohta on, että työntekijä neuvottelee itseään koskevissa 

asioissa ensisijaisesti oman esimiehensä kanssa. Mikäli asia koskee useampaa kuin yhtä 

työntekijää, työntekijäpuolella yhteistoiminnan osapuolena on pääsääntöisesti henkilöstö-

ryhmän edustaja. Useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää koskevissa asioissa työntekijöitä 

edustavat asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat. Työntekijöitä edustaa siten joko työn-

tekijä itse tai edustaja siitä henkilöstöryhmästä, johon hän kuuluu. 59  Yhteistoiminnan osal-

listen määräytymisessä esikuvana ovat toimineet työehtosopimuksissa sovitut neuvottelujär-

jestykset, joiden lähtökohtana on, että työntekijä neuvottelee itseään koskevissa asioissa en-

sisijaisesti esimiehensä kanssa. Useampaa työntekijää koskevissa asioissa neuvottelut käy-

dään edustuksellisella tasolla. Sama periaate toistuu YTL:ssa. 60  

YTL 8 luvun 46 §:ssä on säädetty tarkentavasti yhteistoiminnan osapuolista työvoiman käy-

tön vähentämisestä neuvoteltaessa. Henkilöstön edustajina neuvotteluissa ovat YTL 46.1 §:n 

mukaan henkilöstöryhmän tai henkilöstöryhmien edustajat. Neuvottelut voidaan käydä 

myös 9.1 §:ssä tarkoitetussa yhteisessä kokouksessa. YTL 8 luvun mukaiset neuvottelut työ-

voiman käytön vähentämisestä koskevat asian luonteen vuoksi tyypillisesti useampaa kuin 

yhtä työntekijää, joten on hyvin luontevaa, että lähtökohtaisesti neuvottelut käydään edus-

tuksellisella tasolla. Toisinaan tarve irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa koskee vain yksit-

täistä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä eri henkilöstöryhmissä. Tällöin YTL 46.2 §:n 

mukaan asia voidaan käsitellä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä. 61 Henki-

lökohtaisella tasolla käsiteltävän asian ei tarvitse koskea vain yhtä henkilöä, mutta kyseessä 

                                                 
 

59 HE 254/2006 vp s. 43. 
60 Äimälä - Kärkkäinen 2015, s. 49. 
61 Kts. esim. KKO 1993:133, jossa kyse oli yhden henkilön irtisanomisesta. Yhtiössä oli pidetty keskusteluti-
laisuuksia, joissa oli käsitelty yhtiön taloudellista tilannetta, työntekijöiden myyntituloksia ja huonosta talou-
dellisesta tilanteesta mahdollisesti aiheutuvia toimenpiteitä. Näissä tilaisuuksissa ei ollut keskusteltu työnteki-
jän kanssa hänen irtisanomisestaan tuotannollisista syistä. Sanotut keskustelutilaisuudet eivät täyttäneet yhteis-
toiminnasta yrityksissä annetun lain 7 §:n 2 momentissa edellytettyjä neuvotteluja. Yhtiö velvoitettiin suorit-
tamaan työntekijälle mainitun lain 15 a §:ssä tarkoitettua hyvitystä.  



 
 

ei saa olla henkilöstöä ryhmänä koskeva asia. 62 YTL ei tarkenna mitä tarkoitetaan muuta-

malla tai yksittäisillä työntekijöillä. Kysymys on tärkeä, koska se ratkaisee, käydäänkö neu-

vottelut yksittäisen työntekijän kanssa vai neuvotellaanko edustuksellisella tasolla. Asia jää-

kin yksittäistapauksissa työnantajan ratkaistavaksi, sillä täsmällistä määritelmää ei voida an-

taa. Äimälä ja Kärkkäinen toteavat, että vähintään kymmentä työntekijää koskevat neuvot-

telut on ainakin pidettävä edustuksellisella tasolla. Perusteluna he viittaavat YTL 8 luvun 47 

§:ään, jossa työnantajan on annettava siinä säädetyt tiedot työntekijöiden edustajille, jos 

työnantaja harkitsee vähintään kymmeneen työntekijään kohdistuvia työvoiman vähentä-

mistoimenpiteitä. Säännöksen taustalla on joukkovähentämisdirektiivi63, mutta Äimälän ja 

Kärkkäisen mukaan siitä voidaan hakea ainakin suuntaa tulkinnalle. He  katsovat, että rajan-

vetoa voidaan arvioida asian laadun perusteella. Jos asialla on yleisempää merkitystä, neu-

vottelut tulee käydä henkilöstöryhmän edustajan kanssa. 64  

Yksittäistapauksissa on mahdollista, että henkilöstöryhmällä ei ole lainkaan edustajaa. Täl-

löin työnantaja ei voi käydä neuvotteluja henkilöstöryhmän edustajan kanssa, vaikka ky-

seessä olisi asia, jolla on yleistä merkitystä. Neuvotteluvelvoite täyttyy neuvottelemalla suo-

raan työntekijöiden kanssa. Tilanne on säädelty YTL 1 luvun 8.4 §:ssä, joka toteaa: ”Jos 

jonkin henkilöstöryhmän työntekijät eivät ole valinneet tai yksittäistapauksessa valitse kes-

kuudestaan edellä tässä pykälässä tarkoitettua edustajaa, työnantaja voi täyttää yhteistoimin-

tavelvoitteensa kaikkien tähän henkilöstöryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa yh-

dessä”. 

Yhteistoimintalaissa noudatetaan ns. neuvottelutasojen poissulkevuuden periaatetta. Riittää, 

että neuvottelut käydään sillä tasolla, jolle asia luonteensa puolesta kuuluu. Laki ei edellytä 

useampien neuvottelujen käymistä samasta asiasta. Siten, jos asia on käsitelty esimiehen ja 

työntekijän kesken, sitä ei tarvitse käsitellä enää työnantajan ja henkilöstöryhmän edustajan 

välillä. Jos taas asia on käsitelty edustuksellisella tasolla, siitä ei tarvitse neuvotella yksittäi-

sen työntekijän kanssa. 65 Poikkeuksen pääsääntöön muodostaa YTL 8 luvun osalta 46.2 §:n 

                                                 
 

62 Koskinen 1994, s. 117. 
63 Neuvoston direktiivi 98/59/EY työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä. 
64 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 229. 
65 Oikeuskäytännössä periaate on vahvistettu mm. seuraavassa ratkaisuissa. Turun HO 14.9.1992 S 91/1181. 
Oy F oli 20.8.1990 irtisanonut aluevientipäällikkönä toimineen P:n toistaiseksi voimassa olleen työsopimuk-
sen. Yhtiö oli syksyllä 1990 tuottanut tappiota 3,5 miljoonaa markkaa. Sen henkilökuntaa oli vähennetty 



 
 

mukainen työntekijän oikeus vaatia häntä koskeva asia käsiteltäväksi myös hänen edusta-

jansa kanssa. 66 Koskinen kokee jaottelun osin ongelmallisena ja toteaa, että YTL:ssa on 

omaksuttu ns. joko-tai -malli. Hän katsoo, että henkilöstöryhmää yleisesti koskeva asia voi 

koskettaa niin läheisesti yksittäistä työntekijää, että hänen sopijapuolen asemaansa ei tulisi 

syrjäyttää. Koskinen suosii jyrkän neuvottelutasojen poissulkevuuden periaatteen sovelta-

misen sijaan ns. sekä – että -mallia, jossa neuvottelut käytäisiin sekä edustuksellisella tasolla 

että henkilön itsensä kanssa. 67 Tähän hän päätyy siitä huolimatta, että kokee työehtosopi-

muksiin perustuvan paikallisen sopimisen sekä-että -mallin aiheuttavan useita tulkintaongel-

mia. 68 Samalle kannalle kääntyy Rusanen huomioidessaan, että toisinaan neuvoteltava toi-

menpide voi koskea henkilöstöä yleisesti, mutta toimenpiteen toteuttaminen edellyttää eri-

tyisiä työntekijäkohtaisia sovellutuksia. Tällöin asiasta tulee neuvotella asianomaisen työn-

tekijän kanssa. 69 

Työnantajaa edustaa neuvotteluissa kulloisessakin asiassa toimivaltainen työnantajan edus-

taja. Edustaja voi vaihdella käsiteltävän asian laajuuden mukaan, mutta neuvoteltavasta asi-

asta huolehtimisen tulee kuulua edustajan toimivaltaan. Laajakantoisissa asioissa edustajan 

tulee olla sellaiselta johdon tasolta, jossa käsiteltävää asiaa koskevat päätökset tehdään. Hal-

lituksen esityksessä todetaan, että lailla ei ole tarkoitus muuttaa yrityksen linjaorganisaation 

toimintaa, vaan yhteistoiminta tapahtuu pääasiassa yrityksen olemassa olevan organisaation 

puitteissa. 70 Työnantajan edustaja vaihtelee asian laadun ja laajuuden mukaan. Edustaja on 

aina työnantajan päätettävissä ja työnantaja voi valita edustajan yrityksen toiminnan kan-

                                                 
 

180:sta noin 30:een. Yhtiöllä on siten ollut huomattavia taloudellisia vaikeuksia. Yhtiö oli kesällä 1990 käyn-
nistänyt yhteistoimintamenettelyn kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. P on kuulunut toimihenkilöiden ryh-
mään, jolla on ollut edustus yhteistoimintaneuvotteluissa. Yhtiö on käynyt lain edellyttämät neuvottelut kaik-
kien henkilöstöryhmien kanssa eikä yhtiön ole tarvinnut erikseen neuvotella P:n kanssa. Yhtiö on siten mene-
tellyt yhteistoiminnasta yrityksissä säädetyn lain mukaisesti.  
66 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 51–52. Kts. esim. TT 1987/156 (perustelut): Yhteistoiminnasta yrityksissä 
annetun lain 7 §:n mukaan määrättyä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja tämän 
henkilön välillä. Työntekijä voi häntä koskevassa kysymyksessä vaatia, että asiasta neuvotellaan myös työn-
antajan ja asianomaisen henkilöstön edustajan kesken. Esitetyn selvityksen mukaan siirrettäväksi aiottu työn-
tekijä ei ollut pyytänyt asiasta sanotunlaista neuvottelua sen lisäksi, mitä työnantajan ja luottamusmiehen vä-
lillä oli asiasta neuvoteltu. Vaikka työntekijälle oli jäänyt varsin vähän aikaa asiaan perehtymiseen, niin koska 
hän ei ollut siirtoa vastustanut, työtuomioistuin katsoi jääneen näyttämättä, että yhtiö olisi siirron yhteydessä 
tietensä rikkonut yhteistoiminnan ja tiedotustoiminnan edistämisestä yrityksissä tehtyä sopimusta. 
67 Koskinen 1994, s. 122–123. 
68 Koskinen 1994, s. 87–130. 
69 Rusanen 1994, s. 247. 
70 HE 254/2006 vp s. 43. 



 
 

nalta tarkoituksenmukaisella tavalla, kunhan edustajalla on riittävät toimivaltuudet. Tutkiel-

mani painopiste on henkilöstön edustajissa, joten tämän työn puitteissa en syvenny tarkem-

min työnantajan edustajaa koskeviin kysymyksiin. 

3.2. Henkilöstöryhmät 

YTL ei määrittele henkilöstöryhmän käsitettä, vaikka käsite on keskeinen edustajan määräy-

tymisessä. Hallituksen esityksessä todetaan, että henkilöstöryhmä ei ole oikeushenkilö ja 

henkilöstöryhmä-käsitettä on vaikea määritellä yksiselitteisen täsmällisesti. Käytännössä ei 

useinkaan ole epäselvyyttä siitä, mihin henkilöstöryhmään työntekijä kuuluu. Yleiskielessä 

henkilöstö ryhmitellään yleensä työsopimusten mukaisten työtehtävien organisaatioon si-

joittumisen mukaisesti ”työntekijöihin”, ”toimihenkilöihin” ja ”ylempiin toimihenkilöihin”. 

Samat kolme ryhmää muodostavat säännönmukaisesti YTL:ssa tarkoitetut henkilöstöryh-

mät. 71 Henkilöstöryhmän on kokonsa ja asemansa puolesta muodostettava kokonaisuus, 

jolla on merkitystä yhteistoiminnan harjoittamisen kannalta. 72  Hallituksen esityksen muo-

toilusta on pääteltävissä, että henkilöstöryhmän käsite on laissa jätetty tarkoituksella avoi-

meksi. Tämä mahdollistaa yrityskohtaisen joustavuuden henkilöstöryhmien muodostami-

sessa tarkoituksenmukaisesti juuri kunkin yrityksen olemassa olevan organisaation puit-

teissa.  

Työehtosopimusten soveltaminen tai työntekijöiden järjestäytyminen eivät ole ratkaisevia 

tekijöitä henkilöstöryhmien rajoja pohdittaessa. Hallituksen esityksen mukaan ”työntekijät” 

muodostavat yleensä yhdessä henkilöstöryhmän, vaikka työnantaja olisi sidottu yhtä useam-

paan ”työntekijöiden” työsuhteiden ehdoista tehtyyn työehtosopimukseen. Myös ”toimihen-

kilöt” muodostavat yhdessä henkilöstöryhmän, johon kuuluvat asianomaisen alan ”toimi-

henkilöitten” työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevat työntekijät, riippumatta siitä 

onko yksittäinen toimihenkilö jonkin muun kuin työehtosopimuksen solmineen yhdistyksen 

jäsen tai kokonaan järjestäytymätön. Määräävänä seikkana henkilöstöryhmän muodostami-

sessa voi olla työehtosopimuksen sijaan tosiasialliset työtehtävät ja niiden asema organisaa-

tiossa. Etenkin, jos työehtosopimuksen soveltamisala on määritelty väljästi. 73 Esimerkkinä 

tosiallisten työtehtävien määräävästä vaikutuksesta voidaan antaa tilanne, jossa tietyt tehtä-

                                                 
 

71 HE 254/2006 vp s. 43. 
72 HE 39/1978 vp s. 7.  
73 HE 254/2006 vp s. 43. 



 
 

vät on rajattu yrityksessä muutoin sovellettavan työehtosopimuksen ulkopuolelle. Osa yri-

tyksen henkilöstöstä voi jäädä sovellettavan työehtosopimuksen ulkopuolelle, eikä heidän 

henkilöstöryhmäänsä voida näin ollen ratkaista työehtosopimuksen henkilöllisen sovelta-

misalan mukaan. Heidän henkilöstöryhmään kuulumisensa määräytyy sen perusteella, mikä 

asema työntekijöiden työtehtävillä on yrityksen organisaatiossa. Pohdinnassa voidaan käyt-

tää apuna tietoa siitä, mihin henkilöstöryhmään vastaavankaltaista työtä tekevät tyypillisesti 

sijoittuvat samanlaista toimintaa harjoittavissa yrityksissä. Mahdollista on myös, että työeh-

tosopimuksen ulkopuolelle jäävät työntekijät muodostavat niin merkittävän kokonaisuuden, 

että heistä muodostuu kokonaan oma henkilöstöryhmänsä. 74  

Henkilöstöryhmiä ja heidän edustajiaan voi olla yrityksessä useampia. Samalla henkilöstö-

ryhmällä voi joissain tapauksissa olla kaksi edustajaa, jolloin edustaja edustaa vain henki-

löstöryhmän osaa. 75 Näin on esim. siinä tapauksessa, että työnantaja on velvollinen noudat-

tamaan saman henkilöstöryhmän jäsenten työsuhteissa useampaa kuin yhtä työsuhteen eh-

doista tehtyä työehtosopimusta. Työehtosopimusten luottamusmiesmääräyksistä voi johtua, 

että henkilöstöryhmällä on tällöin useampi kuin yksi edustaja. 76 Nieminen katsoo, että mi-

käli eri TES:n piiriin kuuluvat ryhmät eivät ole keskenään sopineet henkilöstöryhmän edus-

tuksesta, niin on tarkoituksenmukaisinta, että suurimman ryhmän luottamusmies toimii hen-

kilöstöryhmän yhteistoimintaedustajana. 77 YTL ei aseta tähän velvollisuutta, vaan edustajia 

voi olla useampia. 

Yritysjohdon edustajat jäävät aina henkilöstöryhmien ulkopuolelle. Mikäli henkilön työso-

pimuksen mukaisia pääasiallisia tehtäviä on pidettävä yrityksen tai sen osan johtamistehtä-

vinä hän jää henkilöstöryhmien ulkopuolelle. 78 Hallituksen esitys ei avaa tarkemmin mitä 

johtamistehtävillä tarkoitetaan. Ratkaisevana seikkana ovat tosiasialliset työtehtävät. Ylei-

sesti yrityksen johtotehtäviin katsotaan kuuluvan merkittävää vastuuta ja itsenäistä päätös-

valtaa. Ylin johto jää myös työehtosopimusten soveltamisalan ulkopuolelle. 79 Sen sijaan 

pelkkä työnantajan edustajana toimiminen ei sulje henkilöä henkilöstöryhmien ulkopuolelle. 

Esim. yhteistoimintaneuvotteluja käyvä linjajohdon esimies, joka toimii toimivaltuuksiensa 

                                                 
 

74 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 55-56. 
75 HE 254/2006 vp s. 43. 
76 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 55. 
77 Nieminen 1994, s. 50-51. 
78 HE 254/2006 vp s. 44. 
79 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 57. 



 
 

puitteissa työnantajan edustajana neuvotteluissa ei sulkeudu henkilöstöryhmien ulkopuo-

lelle. Työnantajan edustajana toimiva toimihenkilö esim. työnjohtaja on luonnollisesti myös 

omaan henkilöstöryhmäänsä kuuluva työntekijä. 80 Yhteistoimintaneuvotteluissa työnanta-

jan edustajana voivat toimia myös henkilöt, jotka eivät kuulu ylimpään johtoon, mutta joiden 

tehtäviin kuuluu käydä neuvottelut henkilöstöryhmien kanssa. Tällaisia henkilöitä voivat 

olla esim. henkilöstö- tai työsuhdepäälliköt. Erona linjaesimiehiin, joiden katsotaan lähtö-

kohtaisesti kuuluvan henkilöstöryhmiin, nämä henkilöt eivät kuulu henkilöstöryhmiin, jos 

heidän tehtävänään on työnantajan puolesta neuvotella yhteistoimintalain mukaisista asioista 

henkilöstön kanssa. Jos neuvottelijat kuuluisivat henkilöstöryhmiin asetelma johtaisi ristirii-

taiseen tilanteeseen, jossa neuvottelijat edustaisivat työnantajaa neuvotellessaan itseään kos-

kevista asioista. 81  Sekä ylimmän johdon että työnantajan neuvotteluedustajien kohdalla on 

huomioitava, että vaikka he jäävät henkilöstöryhmien ulkopuolelle eivät he sulkeudu YTL:n 

ulkopuolelle. Myös heidän kanssaan on neuvoteltava YTL:n mukaisesti heitä itseään työn-

tekijöinä koskevissa asioissa esim. irtisanomista tai lomauttamista koskevassa asiassa, 

vaikka asiat joista neuvotellaan kollektiivisesti henkilöstöryhmän kanssa eivät heitä koske-

kaan. 82 

YTL mahdollistaa hyvin moninaiset edustustilanteet. Henkilö edustaa itse itseään tai häntä 

edustaa henkilöstöryhmän edustaja. Henkilöstöryhmien muodostumiseen voi liittyä epäsel-

vyyttä. On myös mahdollista, että henkilöstöryhmällä ei ole lainkaan edustajaa tai edustajia 

on useampia.  Rajanvetoa joudutaan käymään sen suhteen, onko asia sellainen, että siitä tulee 

neuvotella henkilöstöryhmän edustajan kanssa. Tällöin on varmistuttava siitä, että edustaja 

on oikea ja kaikki henkilöstöryhmät, joita asia koskee ovat asianmukaisesti edustettuina. 

Henkilöstöryhmän muodostumiseen ja edustajan määräytymiseen voi käytännön työelämän 

moninaisuudesta johtuen liittyä hankalia tulkintatilanteita, eikä edustajan määräytyminen 

useinkaan ole niin yksinkertaista kuin esim. YTL:a koskevista lain esitöistä voisi ymmärtää. 

                                                 
 

80 HE 254/2006 vp s. 43. 
81 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 58. 
82 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 58-59. 



 
 

3.3. Luottamusmies  

YTL 8 §:n 1 momentin mukaan henkilöstöryhmien edustajina toimivat ensisijaisesti työn-

antajaa työehtosopimuslain nojalla sitovan työehtosopimuksen nojalla valitut luottamusmie-

het. 83 Perinteinen luottamusmiesten tehtävä on huolehtia siitä, ettei yksittäisten työntekijöi-

den oikeuksia loukata ja että heidän intressinsä toteutuvat mahdollisimman laajasti. Myös 

yhteistoimintalainsäädäntö lähtee siitä, että yksittäiset työntekijät vaikuttavat edustajiensa 

eli tyypillisesti luottamusmiesten kautta työnantajan päätöksentekoon. 84 Luottamusmiesjär-

jestelmä perustuu pääasiassa työmarkkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin. Lainsäädäntö 

osaltaan täydentää järjestelmää säätämällä mm. luottamusmiehen erityisestä työsuhdetur-

vasta. Luottamusmiessopimuksia on tehty sekä työmarkkinoiden keskusjärjestöjen että työn-

antaja- ja työntekijäliittojen välillä. Liittokohtaiset sopimukset perustuvat suurelta osin kes-

kusjärjestöjen sopimuksiin. 85 Työntekijöiden oikeus valita luottamusmies voi sopimusmää-

räysten lisäksi perustua myös pitkäaikaiseen työpaikalla vakiintuneeseen käytäntöön. 86  

Käytän tutkielmassani esimerkkinä luottamusmiesjärjestelmästä TT-SAK Yleissopimusta, 

jota pidetään edustavana esimerkkinä luottamusmiesmääräysten sisällöstä. 87 TT-SAK 

Yleissopimuksessa luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston valitsemia pääluotta-

musmiestä ja työosaston ja sitä vastaavan yksikön luottamusmiestä. Ammattiosastolla tar-

koitetaan työehtosopimukseen osallisen ammattiliiton rekisteröityä alayhdistystä. Luotta-

musmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhtei-

siin sen työntekijänä. Sopimuksen mukaan ammattiosaston kaikille jäsenille on varattava 

tilaisuus osallistua luottamusmiehen vaaliin. 88 Luottamusmiehen valitseminen ja valinnan 

suoritustapa on ammattiosaston sisäinen asia. Käytännössä luottamusmiehen valitsevat asi-

anomaisen työpaikan järjestäytyneet työntekijät, ammattiosasto vahvistaa vaalin ja ilmoittaa 

valitusta luottamusmiehestä kirjallisesti työnantajalle. Luottamusmiehen valinnan pätevyy-

destä päättäminen kuuluu valinnan suorittamiseen oikeutetuille työntekijöille ja heidän yh-

distykselleen eivätkä mm. valinnassa tapahtuneet menettelyvirheet sinänsä suoraan aiheuta 

                                                 
 

83 Luottamusmiesten asema henkilöstön ensisijaisena edustajana on nähtävissä myös yhteistoimintalakia kos-
kevissa tutkimuksissa. Esim. TEM:iön Uuden yhteistoimintalain vaikutusten arviointitutkimuksessa vuodelta 
2010 havaittiin, että tutkimukseen vastanneista henkilöstön edustajista 62 % oli luottamusmiehiä, kun esimer-
kiksi luottamusvaltuutettuja oli 2 % ja yhteistoimintaedustajia 3 %. 
84 Koskinen 2017a, luku V.6. Luottamusmiesjärjestelmä, sopimusten valvonta. 
85 Rusanen 2009, s. 3. 
86 Kts. esim. Koskinen 1992, s. 122. 
87 Kts. esim. Rusanen 2009, s. 18. 
88 TT – SAK Yleissopimus 1.10.1997 luku 3.1 Luottamusmiehiä koskevat määräykset. 



 
 

luottamusmiehen valinnan pätemättömyyttä. 89 Työntekijöiden oikeus itse valita luottamus-

miehensä on yleisesti tunnustettu. Työnantaja ei voi kieltäytyä hyväksymästä muodollisesti 

oikein valittua luottamusmiestä. 90 TT-SAK yleissopimuksessa on kuvattu luottamusmiehen 

pääasialliset tehtävät. Luottamusmies toimii ammattiosaston edustajana työehtosopimuksen 

ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa sekä työnantajan ja työntekijän välisiin 

suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmies osaltaan toimii yrityksen ja henkilöstön 

välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 91 Vastaavat mää-

räykset on nykyisin sovittu liittojen välillä. 92 TT- SAK Yleissopimuksesta ilmenee hyvin 

luottamusmiehen valintaan ja tehtäviin liittyvät käytännöt. Luottamusmiehen valitsevat jär-

jestäytyneet paikallisen ammattiosaston jäsenet ja luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on 

edustaa heitä ammattiosaston edustajan asemassa työehtosopimuksen soveltamista koske-

vissa asioissa. Luottamusmiehen merkittävä rooli neuvottelu- ja yhteistoiminnassa näkyy 

myös TT – SAK Yleissopimuksen muotoilussa.  

Luottamusmiehen edustusvalta ei rajoitu vain hänet työehtosopimuksen nojalla valinneisiin 

järjestäytyneisiin ammattiosaston jäseniin. Yhteistoimintalakia koskevan hallituksen esityk-

sen mukaan työntekijöiden järjestäytyneisyys ei ole ratkaisevaa, vaan yhteistoimintamenet-

telyssä luottamusmies edustaa yleensä kaikkia niitä työntekijöitä, joiden työsuhteissa työn-

antaja on velvollinen noudattamaan sen työehtosopimuksen määräyksiä, joiden perusteella 

luottamusmies on valittu. 93 Näin ollen luottamusmies edustaa myös järjestäytymättömiä ja 

muuhun kuin työehtosopimuksen solmineeseen yhdistykseen kuuluvia työntekijöitä, mikäli 

työnantaja on velvollinen noudattamaan heidän työehdoissaan sitä työehtosopimusta, jonka 

nojalla luottamusmies on valittu. Poikkeuksena tästä on tilanne, jossa järjestäytymättömät 

työntekijät ovat valinneet itselleen YTL 8 §:n 2 momentin mukaisesti yhteistoimintaedusta-

jan. Luottamusmiehen valtuus ei ulotu neuvottelemaan järjestäytymättömän työntekijän 

                                                 
 

89 Rusanen 2009, s. 35–36. 
90 Koskinen 1992, s. 121. 
91 TT – SAK Yleissopimus 1.10.1997 luku 3.1 Luottamusmiehiä koskevat määräykset. 
92 Koskinen 2017a, luku V.6. Luottamusmiesjärjestelmä, perusteet. Kts. sopimusmääräyksistä esim. Teknolo-
giateollisuuden TES 1.11.2016 - 31.10.2017, joka noudattaa luottamusmiesmääräyksissään pääosin TT – SAK 
Yleissopimusta mm. luottamusmiehen valintaan ja tehtäviin liittyvissä määräyksissä tuoden näihin alan omia 
tarkennuksia. Teknologiateollisuuden TES:in luottamusmiesjärjestelmän tarkoitusta koskevan määräyksen 
mukaan: ”Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on luoda edellytykset yrityksen ja henkilöstön välisen yh-
teistoiminnan kehittämiselle sekä työehtosopimuksen oikean soveltamisen ja paikallisen sopimisen edistämi-
selle”. Osallisuus yhteistoimintaan ja paikalliseen sopimukseen on siis kirjattu suoraan jo sopimuksen mukai-
sen luottamusmiesjärjestelmän tarkoitukseen ja tämä korostaa luottamusmiehen merkittävää asemaa yhteistoi-
minnassa ja paikallisessa sopimisessa.  
93 HE 254/2006 vp s. 44.  



 
 

puolesta sellaisessa asiassa, joka koskee vain tätä työntekijää. Luottamusmies voi edustaa 

järjestäytymättömiä työntekijöitä vain sellaisessa asiassa, joka koskee henkilöstöä tai henki-

löstöryhmää yleisesti. 94 

Työpaikalla voi olla yksi tai useampia luottamusmiehiä. Työpaikan luottamusmiesjärjes-

telmä voi muodostua useista eri liittojen työpaikalla tai sen osissa valitsemista luottamus-

miehistä. Järjestelmä vaihtelee eri sektoreiden ja alojen työehtosopimuskäytäntöjen mukai-

sesti. Esimerkiksi teollisuusyrityksessä on tyypillisesti tavanomaisen työehtosopimuskäy-

tännön mukaisesti kolme henkilöstöryhmää: työntekijät, toimihenkilöt ja ylemmät toimihen-

kilöt ja kaikilla näillä ryhmillä omat edustajansa varamiehineen. Myös edustajan nimikkeet 

voivat vaihdella. 95 Myös sellainen tilanne on mahdollinen, jossa samalla henkilöstöryhmällä 

on useampi luottamusmies. Työnantaja voi olla sidottu useampaan kuin yhteen työntekijöi-

den työsuhteen ehdoista tehtyyn työehtosopimukseen. Hallituksen esityksen mukaan työn-

tekijät muodostavat tästä huolimatta henkilöstöryhmän. 96 Työehtosopimusten luottamus-

miesmääräyksistä johtuen luottamusmiehiä voi tällaisessa tilanteessa olla useampia. Tällöin 

kunkin työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies edustaa sitä henkilöstön osaa, 

johon sovelletaan sitä työehtosopimusta, jonka nojalla hänet on valittu. 97 On myös mahdol-

lista, että saman työehtosopimuksen nojalla valitaan useampia luottamusmiehiä. 98 Tässä ta-

pauksessa henkilöstöryhmän edustajana toimii se luottamusmies, jonka tehtäviä tai toimi-

aluetta asia koskee. 99 Pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tai osaston luottamusmiehen 

toimivalta yhteistoiminta-asioissa voidaan määritellä seuraavasti: Pääluottamusmies toimii 

                                                 
 

94 Rusanen 1994, s. 247. Kts. myös Turun HO 11.1.1984 1983 R 27: Työnantajan kirjaston lakkauttamisen 
vaikutukset rajoittuivat kahteen työntekijään, joista järjestäytynyt A oli siirretty toisiin tehtäviin ja järjestäyty-
mätön B irtisanottu. Työntekijöiden työsuhteessa sovellettiin saman työehtosopimuksen määräyksiä. Työnte-
kijät kuuluivat samaan henkilöstöryhmään ja heitä oli neuvottelukunnassa edustanut saman luottamusmies C. 
Kirjaston lakkauttaminen ei kuitenkaan kuulunut neuvottelukunnassa käsiteltäviin asioihin. Työntekijä A oli 
kuultuaan työnantajan suunnitelmista kääntynyt ammattiyhdistyksensä luottamusmiehen C puoleen. C.n ja 
henkilökuntapäällikön välillä on tämän jälkeen neuvoteltu työntekijän siirrosta toisiin tehtäviin. A:n kohdalla 
YTL 7.2 §:n säätämä neuvottelumenettely on toteutunut. Sen sijaan henkilökuntapäällikkö on ennen päätök-
sentekoa laiminlyönyt neuvotella B:n kanssa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla toimenpiteen perusteista, 
vaikutuksista ja vaihtoehdoista.  
95 Rusanen 2009, s. 17. 
96 HE 254/2006 vp s. 44. 
97 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 60. 
98 Kts. esim. Teknologiateollisuuden TES 43.3.3, jonka mukaan luottamusmies valitaan tuotannon organisoin-
nin mukaisesti muodostuvan toiminnallisen yksikön luottamusmieheksi. Näin ollen luottamusmiehiä on yri-
tyksessä useampia.  
99 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 60. 



 
 

työntekijöiden edustajana, jos käsiteltävä yhteistoiminta-asia koskee koko yritystä tai työ-

paikkaa. Mikäli käsiteltävä asia koskee työosastoa tai siihen rinnastettavaa toiminnallista 

yksikköä, luottamusmies tai osaston luottamusmies toimii henkilöstöryhmän edustajana yh-

teistoiminnassa 100  Luottamusmiehen rinnalla voi toimia myös YTL 8 § 2 mom. mukainen 

yhteistoimintavaltuutettu. Tällöin luottamusmies edustaa vain hänet valinneeseen työnteki-

jäyhdistykseen kuuluvia työntekijöitä ja yhteistoimintaedustaja henkilöstöryhmän muita 

työntekijöitä. 101 

3.4. Luottamusvaltuutettu 

3.4.1. Oikeus valita luottamusvaltuutettu 

YTL 8 §:n 1 momentin mukaan henkilöstöryhmän edustajana voi toimia myös TSL 13 luvun 

3 §:n nojalla valittu luottamusvaltuutettu, jonka asema perustuu työsopimuslakiin. TSL 13 

luvun 3.1 §:n mukaan: ”Työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla si-

tovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luot-

tamusvaltuutetun”.  Työsopimuslakia koskevassa hallituksen esityksessä luottamusvaltuute-

tun valintaa perustellaan sillä, että kaikilla työntekijöillä tai henkilöstöryhmillä ei ole mah-

dollisuutta valita työnantajaa sitovasti itselleen edustajaa. Hallituksen esitys mainitsee mah-

dollisiksi valintatilanteiksi tilanteet, joissa jonkun henkilöstöryhmän työehdoista ei ole tehty 

työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä luottamusmiehestä. Näille 

työntekijöille on haluttu antaa lakisääteinen oikeus valita keskuudestaan edustaja, jota kut-

sutaan luottamusvaltuutetuksi. 102  

Hallituksen esityksen mukaan luottamusvaltuutettu on toissijainen luottamusmiehen nähden 

eli ensisijaisesti sovelletaan työnantajaa sitovan työehtosopimuksen määräyksiä luottamus-

miehestä. Hallituksen esityksessä todetaan näin edellytettävän jo Suomea sitovassa ILO:n 

yleissopimuksen no. 135 5 artiklassa, jossa todetaan seuraavasti: ”Milloin yrityksessä on 

sekä ammattiyhdistysedustajia että valittuja luottamusmiehiä, on ryhdyttävä asianmukaisiin 

toimenpiteisiin, milloin on syytä, sen varmistamiseksi, ettei valittujen luottamusmiesten ole-

massaoloa käytetä heikentämään asianomaisten ammattiyhdistysten tai näiden edustajien 

                                                 
 

100 Lamponen 2014, s. 588. 
101 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 60. 
102 HE 157/2000 vp s. 123. Hallituksen esityksessä viitataan myös ratkaisuun KKO 1993:163, jossa KKO kat-
soi, että ylempien toimihenkilöiden yhteyshenkilöä ei hänen asemansa ja tehtävänsä huomioon ottaen pidetty 
luottamusmiehenä.  



 
 

asemaa, sekä yhteistyön edistämiseksi valittujen luottamusmiesten ja toisaalta ammattiyh-

distysten ja näiden edustajien välillä kaikissa molempia ryhmiä kiinnostavissa asioissa.” Mi-

käli luottamusmies on valittu, ei valita erikseen luottamusvaltuutettua ja luottamusmiehellä 

on myös luottamusvaltuutetun asema ja oikeudet. Luottamusmies edustaa kaikkia työnanta-

jaa sitovan työehtosopimuksen soveltamispiiriin työehtosopimuslain 4 §:n mukaan kuuluvia 

työntekijöitä ainakin työehtosopimusta koskevissa asioissa sekä työlainsäädännön sovelta-

mista koskevissa asioissa nimenomaisen lain säännöksen perusteella. Esimerkkinä nimen-

omaisesta lain säännöksestä hallituksen esitys mainitsee yhteistoimintalain säännökset. 103   

Hallituksen esityksen mukaan luottamusvaltuutettu valitaan henkilöstöryhmittäin, joita oli-

sivat lähinnä YTL:n mukaiset henkilöstöryhmät. 104 Käytännössä henkilöstö voi melko va-

paasti päättää mitkä ryhmät valitsevat luottamusvaltuutetut keskuudestaan. 105 Luottamus-

valtuutettu on mahdollista valita myös kaikkien työpaikan työntekijöiden keskuudesta. Tämä 

on tarkoituksenmukaista erityisesti pienillä työpaikoilla. 106 Ylempiä toimihenkilöitä koske-

via työehtosopimuksia on vain harvoilla aloilla107 ja keskeinen syy luottamusvaltuutettua 

koskevien määräysten ottamiseen työsopimuslakiin oli tahto mahdollistaa myös ylemmille 

toimihenkilöille erityistä suojaa nauttivan ja erityiset toimivaltuudet omaavan edustajan va-

linta, ennen säännöksiä luottamusvaltuutetusta tämä ei ollut mahdollista. 108 Työsopimuslain 

määräykset turvaavat nykyisellään myös ylempien toimihenkilöiden edustajan aseman ja 

työsuhdeturvan, kun yhteyshenkilö voidaan valita luottamusvaltuutetuksi ja näin on syytäkin 

menetellä. 109 

Työsopimuslain sanamuoto oikeudesta valita luottamusvaltuutettu ei ole yksiselitteinen. Yh-

teistoimintalain henkilöstön edustajan määräytymisen kannalta rajanveto luottamusmiehen 

ja luottamusvaltuutetun edustamisoikeuksien välillä on aiheuttanut tulkintaongelmia ja oi-

keustila on ollut epäselvä. Asiasta ei ole ollut oikeuskäytäntöä ennen KKO:n suhteellisen 

                                                 
 

103 HE 157/2000 vp s. 123. 
104 HE 157/2000 vp s. 123. 
105 Tiitinen – Kröger 2012, s. 87 alaviite. 
106 Rusanen 2009 s. 403. 
107 Kts. yhteyshenkilöjärjestelmän tarkoituksesta ja yhteyshenkilön valinnasta lisää esim. teollisuusalojen 
osalta TT – YTN Perussopimus s. 2–3. Pääsääntöisesti yhteyshenkilöjärjestelmän tarkoitus vastaa luottamus-
miesjärjestelmän tarkoitusta.  
108 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 682-683.  
109 Rusanen 2009, s. 403. Katso ylempien toimihenkilöiden yhteyshenkilön aiemmasta asemasta, KKO:n rat-
kaisu 1993:163. KKO katsoi, että ylempien toimihenkilöiden yhteyshenkilöä ei hänen asemansa ja tehtävänsä 
huomioon ottaen pidetty luottamusmiehenä. Yhteyshenkilö ei saanut luottamusmiehen asemaa, eikä näin ollen 
TSL:n luottamusmiehille takaamaa erityistä irtisanomissuojaa.  



 
 

tuoretta ratkaisua KKO 2017:29, johon palaan jäljempänä. TSL:n ilmausta: ”Työntekijät, 

joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitet-

tua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.” on tulkittu oikeus-

kirjallisuudessa joko rajoitetusti tai laajasti. Tulkintakannanotot ovat kiinteästi sidoksissa 

työntekijöiden järjestäytymiseen ja henkilöstöryhmän käsitteen tulkintaan ja keskeistä on se, 

kenellä katsotaan olevan luottamusmies eli ketä luottamusmiehen katsotaan edustavan. Tul-

kintakannanottojen erot pohjautuvat pitkälti siihen, katsotaanko järjestäytymättömien tai toi-

sin järjestäytyneiden työntekijöiden muodostavan oman henkilöstöryhmänsä, jolla olisi oi-

keus luottamusvaltuutetun valintaan vai katsotaanko heidän kuuluvan samaan henkilöstö-

ryhmään järjestäytyneiden työntekijöiden kanssa, jota työehtosopimuksen nojalla valittu 

luottamusmies edustaa. TSL 13 luvun 3.1 §:n rajoitettu tulkinta johtaa luottamusmiehen en-

sisijaisuuteen luottamusvaltuutettuun nähden. Tällöin luottamusmies edustaa kaikkia työn-

antajaa sitovan työehtosopimuksen soveltamispiiriin työehtosopimuslain 4 §:n mukaan kuu-

luvia työntekijöitä, myös järjestäytymättömiä tai muuhun kuin työehtosopimukseen osalli-

seen ammattiyhdistykseen järjestäytyneitä. Säännöksen laaja tulkinta oikeuttaa työntekijät, 

jotka kuuluvat työehtosopimuksen soveltamispiiriin, mutta eivät ole järjestäytyneet työehto-

sopimuksen neuvotelleeseen työntekijäyhdistykseen, eivätkä näin voi osallistua luottamus-

miehen valintaan, valitsemaan edustajakseen keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Seuraa-

vaksi käsittelen oikeuskirjallisuudessa esiteltyjä kannanottoja oikeudesta valita luottamus-

valtuutettu. 

Rajoitettua tulkintaa edustaa Tiitisen ja Krögerin kanta, jonka mukaan, mikäli työnantaja on 

velvollinen noudattamaan työehtosopimusta TEhtoL:n 4.2 §:n perusteella ja järjestäytyneet 

työntekijät ovat valinneet luottamusmiehen, luottamusmies edustaa myös järjestäytymättö-

miä työntekijöitä.  Luottamusvaltuutettu voidaan valita kolmessa eri tapauksessa. Henki-

löstö- tai ammattiryhmä voi valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun, jos työnantaja ei ole 

velvollinen noudattamaan työehtosopimusta asianomaisen henkilöstö- tai ammattiryhmän 

jäsenten työsuhteissa. Luottamusvaltuutettu voidaan valita myös, mikäli työnantaja on vel-

vollinen noudattamaan työehtosopimusta henkilöstö- tai ammattiryhmän työsuhteissa, mutta 

työehtosopimuksessa ei ole määrätty työntekijöiden oikeudesta valita keskuudestaan luotta-

musmies tai tätä vastaava työntekijöiden edustaja. Kolmas tilanne, jossa luottamusvaltuu-

tettu voidaan valita, koskee järjestäytymättömän työnantajan työntekijöitä. He voivat valita 

keskuudestaan yhteisen luottamusvaltuutetun tai kukin henkilöstö- tai ammattiryhmä voi va-

lita oman luottamusvaltuutettunsa. Järjestäytymätön työnantaja voi olla velvollinen TSL 2 



 
 

luvun 7 §:n nojalla noudattamaan yhtä tai useampaa yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä ei 

ole esteenä luottamusvaltuutetun valinnalle.  110  

Seppo Koskinen asettuu TSL:n luottamusvaltuutetun valintaa koskevan säännöksen laajan 

tulkinnan kannalle ja kritisoi mm. Tiitisen ja Krögerin esittämää näkemystä liian rajoitettuna. 

Koskinen katsoo, että luottamusmiehen edustamisvaltaa pohdittaessa on tärkeää erottaa kes-

kenään luottamusmiehelle kuuluva oikeus neuvotella työehtosopimuksen soveltamisesta oi-

keudesta valita luottamusvaltuutettu. Luottamusmiehet saavat heille työehtosopimuksesta 

johtuvan aseman, johon kuuluu oikeus neuvotella työehtosopimuksen soveltamisesta sopi-

muksen soveltamisalamääräyksen tarkoittamassa laajuudessa. Tämä ei kuitenkaan tee heistä 

muissa asioissa järjestäytymättömien tai muuhun kuin työehtosopimuksen solmineeseen liit-

toon järjestäytyneiden työntekijöiden ’luottamusmiehiä’. Luottamusvaltuutetun valintaoi-

keus ratkeaa vain työsopimuslain 13 luvun 3 §:n perusteella. Koskisen mukaan oikeus valita 

luottamusvaltuutettu on nimenomaan sallittu kaikille muille työntekijöille, kuin millä on työ-

ehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Hän katsoo myös hallituksen esityksen 

puoltavan selkeästi tätä kantaa. 111 YTL 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa ei ole kyse työ-

ehtosopimuksen tulkinnasta, vaan Koskisen jaottelussa edustaminen neuvotteluissa sijoittuu 

”muihin asioihin”. 

Koskisen mielestä työsopimuslakia koskevassa kirjallisuudessa on sekoitettu keskenään oi-

keus valita luottamusvaltuutettu ja luottamusmiehen oikeus neuvotella työehtosopimuksen 

soveltamisesta. Näin ovat tehneet Tiitinen ja Kröger todetessaan, että:”vain sellaiset työnte-

kijä- tai henkilöstöryhmät, joiden jäsenten työsuhteissa työnantaja ei ole velvollinen TEh-

toL:n nojalla noudattamaan työehtosopimusta, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuu-

tetun”. Toteamus ei Koskisen mielestä vastaa lain sanamuotoa eikä hallituksen esitystä. Hän 

toteaa, että lain sanamuotoa ei voida tulkita siten, että työehtosopimukseen osallisen toisen 

liiton alayhdistyksen valitsema luottamusmies olisi esimerkiksi toisen liiton työntekijöiden 

nähden heidän luottamusmiehensä. Tällöin työehtosopimuksen perusteella valittua luotta-

musmiestä ei voida pitää heidän edustajanaan ja heillä on oikeus valita luottamusvaltuutettu. 

Asiaa tulee tarkastella työntekijöiden näkökulmasta. 112 Kantansa tueksi Tiitinen ja Kröger 

                                                 
 

110 Tiitinen - Kröger 2012, s. 87. 
111 Koskinen 2004, s. 3 ja 7. 
112 Koskinen 2004, s. 4. 



 
 

ovat viitanneet hallituksen esityksessäkin mainittuun ILO:n yleissopimuksen nro 135 5 ar-

tiklaan. Koskinen tulkitsee kyseistä artiklaa toisin ja katsoo sen nimenomaan mahdollistavan 

useiden eri edustajien valinnan ja kehottavan yhteistyön edistämiseen eri edustajien välillä. 

Luottamusmiesjärjestelmällä ei saa yleissopimuksen mukaan heikentää muiden työntekijöi-

den edustajien asemaa. 113 Sen sijaan Tiitisen ja Krögerin kanssa samalla rajoitetun tulkinnan 

kannalla on Rusanen, joka toteaa, että säännöksillä luottamusvaltuutetusta ei ole tarkoitettu 

luoda luottamusmiesjärjestelmän kanssa kilpailevaa henkilöstön edustusjärjestelmää. Näin 

ollen järjestäytymättömät työntekijät eivät voi valita luottamusvaltuutettua ’kilpailemaan’ 

järjestäytyneiden työntekijöiden valitseman luottamusmiehen kanssa. Tuekseen myös hän 

vetoaa ILO:n yleissopimukseen, jonka hän katsoo solmitun turvaamaan ammattiyhdistysten 

valitsemien edustajien asemaa. 114 Koskisen kanssa samalla kannalla rinnakkaisiin edustajiin 

on Hölttä, joka katsoo, että järjestäytyneessäkin yrityksessä voivat toimia rinnakkain luotta-

musmies ja luottamusvaltuutettu, joista toinen edustaa järjestäytyneitä ja toinen järjestäyty-

mättömiä tai muuhun kuin työehtosopimuksen solmineeseen työntekijäyhdistykseen järjes-

täytyneitä työntekijöitä. 115 

Äimälä ja Kärkkäinen pitävät luottamusvaltuutettua selkeästi toissijaisena luottamusmie-

heen nähden katsoen, että järjestäytymättömät tai toiseen työntekijäjärjestöön kuuluvat työn-

tekijät eivät voi valita itselleen luottamusvaltuutettua, jos työehtosopimuksen perusteella on 

valittu luottamusmies edustamaan samaa työntekijäryhmää. Asiaan ei vaikuta se, että nämä 

työntekijät eivät voi osallistua luottamusmiehen valintaan. 116 Koskinen katsoo, että kanta 

voi olla perusteltu, mutta ei vastaa lain sanamuotoa ja perustuu työehtosopimusoikeudelli-

seen edustamiseen. Koskisen mielestä oikeutta valita luottamusvaltuutettu ei voi ratkaista 

Äimälän ja Kärkkäisen käyttämä sama työntekijäryhmä – kriteeri. Lain sanamuodon mukaan 

keskeistä on vain se, onko työntekijöillä työehtosopimuksen perusteella valittua luottamus-

miestä. Se, että toisella liitolla on tällainen luottamusmies, ei voi olla samaa, kuin että mui-

den järjestöjen jäsenillä olisi luottamusmies. 117  

                                                 
 

113 Koskinen 2004, s. 4. 
114 Rusanen 2009, s. 406. 
115 Hölttä 2001, s. 54. 
116 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 680–681. 
117 Koskinen 2004, s. 5. Koskinen kritisoi teoksen aiempaa painosta Rautiainen – Äimälä, Uusi työsopimuslaki 
2001, s. 314, jossa on ilmaistu sama kanta. 



 
 

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun edustamisoikeuden rajoja voidaan tarkastella tut-

kimalla luottamusmiehen valinnan vaikutusta luottamusvaltuutetun asemaan. Äimälä ja 

Kärkkäinen katsovat luottamusmiehen ensisijaisuutta puoltavasti, että luottamusmiehen va-

linta johtaa aiemmin valitun luottamusvaltuutetun aseman lakkaamiseen. Näin on jopa siinä 

tapauksessa, että vain työntekijöiden vähemmistö kuuluu sovellettavan työehtosopimuksen 

solmineeseen työntekijäjärjestöön ja vähemmistö valitsee luottamusmiehen. Myöskään sillä 

kumpi edustajista on valittu ensin ei ole vaikutusta. Äimälä ja Kärkkäinen tulkitsevat halli-

tuksen esitykseen työsopimuslaiksi nojaten, että myöskään työnantajan järjestäytyneisyy-

dellä ei ole vaikutusta asiaan. Mikäli yrityksessä noudatetaan työehtosopimuksen mukaista 

luottamusmiesjärjestelmää vain työehtosopimuksen yleissitovuuden perusteella, on yleissi-

tovan työehtosopimuksen mukaisesti valittu luottamusmies ensisijainen luottamusvaltuutet-

tuun nähden. Tilanne voi tulla esiin esim. teknologiateollisuudessa ja rakennusaloilla, joilla 

myös järjestäytymättömissä yrityksissä sovelletaan yleissitovan työehtosopimuksen mukai-

sia luottamusmiesjärjestelmiä. 118 Myös Orasmaa korostaa kirjoituksessaan luottamusmie-

hen ensisijaisuutta luottamusvaltuutettuun nähden. Hän toteaa, että luottamusvaltuutettua ei 

voida valita, jos työehtosopimuksen perusteella on jo valittu luottamusmies. Vastaavasti 

luottamusvaltuutetun asema päättyy, jos työpaikalle valitaan edellä tarkoitettu luottamus-

mies. 119 Tiitinen ja Kröger ovat tulkinneet Orasmaan kantaa niin, että luottamusvaltuutetun 

asema niiden työntekijöiden edustajana, jotka ovat työehtosopimuksen perusteella valinneet 

luottamusmiehen luottamusvaltuutetun valinnan jälkeen päättyy. Sen sijaan luottamusval-

tuutetun asema voi jatkua, jos hänen valintaansa on osallistunut sellaiseenkin työntekijäryh-

mään kuuluvia työntekijöitä, jotka eivät kuulu nyt tarkoitetun työehtosopimuksen sovelta-

mispiiriin. 120 Tiitisen ja Krögerin kannan ero Äimälään ja Kärkkäiseen ei ole aivan selkeä. 

Vaikuttaa siltä, että Äimälä ja Kärkkäinen ottavat kantaa vain tilanteeseen, jossa sekä järjes-

täytyneisiin että järjestäytymättömiin ja toisiin järjestäytyneisiin sovelletaan samaa TES:sta 

ja he kuuluvat samaan työntekijäryhmään. Tiitisen ja Krögerin kanta luottamusvaltuutetun 

aseman jatkosta näyttää koskevan tilannetta, jossa osaan työntekijäryhmään kuuluvista työn-

tekijöistä ei sovelleta TES:sta, jonka nojalla luottamusmies valitaan. 

                                                 
 

118 Äimälä – Kärkkäinen 2017, s. 680–681. 
119 Orasmaa 2001, s. 4. 
120 Tiitinen – Kröger 2012, s. 87 alaviite. 



 
 

Työsopimuslakia sanamuodon mukaisesti tulkitessa katson Koskisen laajan tulkinnan ole-

van hyvin mahdollinen. Voidaanhan katsoa, että toiseen järjestöön kuuluva luottamusmies 

ei voi toimia järjestäytymättömän työntekijän tai toiseen yhdistykseen järjestäytyneen työn-

tekijän luottamusmiehenä. Kuitenkin hallituksen esitys vahvasti painottaa luottamusmiehen 

ensisijaisuutta ja nostaa mahdollisiksi valintatilanteiksi tilanteet, joissa ei ole sovellettavaa 

työehtosopimusta tai työehtosopimus ei sisällä määräyksiä luottamusmiehen valinnasta. 

Hallituksen esitykseen nojaava tulkinta puoltaisi nähdäkseni esim. Tiitisen ja Krögerin sekä 

Äimälän ja Kärkkäisen esittämää rajattua tulkintaa oikeudesta valita luottamusvaltuutettu. 

Keskeiseksi YTL:n mukaisen edustuksen tilanteessa nousee henkilöstöryhmän käsite. Edel-

lyttääkö luottamusvaltuutetun oikeus toimia henkilöstöryhmän edustajana sitä, että hänen 

edustamansa työntekijät muodostavat oman henkilöstöryhmänsä, johon ei sovelleta työnan-

tajaa sitovaa TES:ta, jonka nojalla on valittu luottamusmies? Vai onko mahdollista, että luot-

tamusvaltuutetun edustamiin työntekijöihin sovellettaisiin työnantajaa sitovaa työehtosopi-

musta, jonka nojalla on valittu luottamusmies? Työntekijät muodostaisivat järjestäytymättö-

myytensä / toisin järjestäytyneisyytensä nojalla oman henkilöstöryhmän, jota luottamusval-

tuutettu edustaisi yksin tai henkilöstöryhmän osan, jota luottamusvaltuutettu edustaa rinnak-

kain henkilöstöryhmän järjestäytyneitä työntekijöitä edustavan luottamusmiehen kanssa. Oi-

keustila jää YTL:n ja TSL:n nojalla avoimeksi. Viime aikoihin asti asiasta ei ole ollut oi-

keuskäytäntöä, kunnes KKO:n ratkaisu 2017:29 on selkiyttänyt tilannetta. 

3.4.2. Ratkaisusta KKO 2017:29 

Yllä kuvatun vakiintuneen käytännön mukaan on pääosin katsottu, että työntekijät, joiden 

työsuhteissa työnantaja on velvollinen TEhtoL:n nojalla noudattamaan työehtosopimusta, 

eivät ole oikeutettuja valitsemaan luottamusvaltuutettua. Heitä edustaa työehtosopimuksen 

nojalla valittu luottamusmies. Korkein oikeus tulkitsi ratkaisussaan KKO 2017:29 henkilös-

töryhmän oikeutta valita luottamusvaltuutettu ja tämän oikeutta edustaa henkilöstöryhmää 

yhteistoimintamenettelyssä tästä vakiintuneesta tulkinnasta poikkeavasti seuraavasti:  

Työnantajayhtiötä sitovaan työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyk-

sen jäsenet olivat valinneet yhtiöön luottamusmiehen. Korkeimman oikeuden 

ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että tämän estämättä toiseen hen-

kilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä, jotka eivät olleet työehtosopimukseen 

osallisen työntekijäyhdistyksen jäseniä vaan kuuluivat toiseen työntekijäyhdis-



 
 

tykseen, oli oikeus valita keskuudestaan työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä tar-

koitettu luottamusvaltuutettu, vaikka yhtiötä sitovaa työehtosopimusta osittain 

sovellettiinkin myös heidän työsuhteisiinsa. 

Tapauksen yhtiössä sovellettiin vakuutusalan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta. 

Työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäsenet olivat valinneet yhtiöön luot-

tamusmiehen. Kyseistä työehtosopimusta sovellettiin myös ylempien toimihenkilöiden työ-

suhteissa, jotka eivät kuuluneet luottamusmiehen valinneeseen työntekijäyhdistykseen, vaan 

toiseen työntekijäyhdistykseen, eivätkä siten voineet osallistua luottamusmiehen valintaan. 

Yrityksessä käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joihin ylemmät toimihenkilöt valitsivat edus-

tajakseen keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Työnantaja ei pitänyt valittua edustajaa työ-

sopimuslain mukaisena luottamusvaltuutettuna eikä hyväksynyt luottamusvaltuutettua 

ylempien toimihenkilöiden edustajaksi. Luottamusvaltuutettu vaati kanteessaan vahvistetta-

vaksi, että hänet on valittu työsopimuslaissa tarkoitetuksi luottamusvaltuutetuksi yhtiöön. 

Yhtiö vastusti kannetta. 121 

Tapauksen keskeinen kysymys oli, onko luottamusmiehellä yksinoikeus edustaa myös sel-

laisia työntekijöitä, jotka eivät ole voineet osallistua hänen valintaansa. Korkein oikeus to-

teaa ratkaisussaan, että työsopimuslain 13 luvun 3 §:n 1 momentin sanamuoto ei ole yksise-

litteinen ja säännöstä voidaan tulkita aiemmin esittämälläni tavalla rajoitetusti tai laajasti. 

Korkein oikeus toteaa, että esityölausumat näyttävät puoltavan rajoitettua tulkintaa, kun taas 

kirjallisuudessa kanta on jakaantunut. Ratkaisussaan korkein oikeus painottaa perustuslain 

ja kansainvälisten sopimusten turvaamaa yhdistymisvapautta ja toteaa säännöksen rajatun 

tulkinnan johtavan ongelmiin, koska työntekijät asetetaan eri asemaan heidän ammatillista 

järjestäytymistä koskevan valintansa perusteella. Rajattu tulkinta estää työntekijöitä, jotka 

eivät kuulu työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen valitsemasta omaa laajan 

edustamisvaltuuden omaavaa edustajaa eli luottamusvaltuutettua. Heitä edustaa luottamus-

mies, jonka valintaan he eivät ole voineet osallistua. Korkeimman oikeuden kannan mukaan 

tästä voi aiheutua myös tosiasiallista haittaa, mikäli luottamusmies ei ajaisi heidän etujaan 

                                                 
 

121 Ratkaisua on pidetty poikkeuksellisena, koska KKO poikkeaa sekä hallituksen esityksestä että käräjäoikeu-
den työtuomioistuimelta pyytämästä ennakkoratkaisusta. Korkeimman oikeuden ratkaisu onkin herättänyt run-
saasti keskustelua ja eriäviä mielipiteitä mm. ratkaisun vaikutuksesta mahdollisuuksiin laajentaa paikallista 
sopimista on esitetty. Kts. esim. Makkula, Suomen Yrittäjät; Koskinen 2017b, jotka esittävät KKO:n ratkaisulla 
olevan laajempaa merkitystä myös luottamusvaltuutetun tehtäviin paikallisena sopijana vrt. Panetoja – Rupo-
nen 2017; Aukia, Lakimiesuutiset 7.8.2017, jotka suhtautuvat pidättyvästi luottamusvaltuutetun rooliin lisää-
miseen paikallisena sopijana ja katsovat ratkaisun koskeneen vain oikeutta valita luottamusvaltuutettu. 



 
 

yhtä tehokkaasti kuin työehtosopimukseen osallisen työntekijäyhdistyksen jäsenten etuja. 

Haitta voi muodostua erityisen suureksi muuhun kuin työehtosopimukseen osalliseen työn-

tekijäyhdistykseen järjestäytyneiden työntekijöiden kohdalla, jotka muodostavat oman hen-

kilöstöryhmän. Tämän henkilöstöryhmän edut saattavat olla ristiriidassa luottamusmiehen 

valinneen työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen kuuluvien työntekijöiden 

etujen kanssa. 

Tapauksessa ylemmät toimihenkilöt olisivat voineet valita itselleen YTL 8 §:n 2 momentin 

mukaisen yhteistoimintaedustajan. Korkein oikeus toteaa, että yhteistoimintaedustajan va-

linta saattaa vähentää haittaa, joka aiheutuu siitä, että jonkin henkilöstöryhmän jäsenet eivät 

voi valita luottamusvaltuutettua, mutta mahdollisuudelle valita yhteistoimintaedustaja ei an-

nettu ratkaisevaa merkitystä. Luottamusvaltuutetun tehtävät ovat yhteistoimintaedustajaa 

laajemmat, eikä yhteistoimintalakia sovelleta alle 20 työntekijän yrityksissä. Luottamusval-

tuutettu takaa korkeimman oikeuden mukaan yhteistoimintaedustajaa tehokkaammin jouk-

kovähentämis- ja yhteistoimintamenettelydirektiivien taustalla olevien tavoitteiden mukai-

sen suojan myös sellaisille työntekijöille, jotka eivät kuulu työnantajaa sitovaan työehtoso-

pimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen.  

Asiassa eri mieltä olleet kaksi korkeimman oikeuden jäsentä tulkitsivat TSL 13 luvun 3 §:n 

1 momenttia toisin. Hallituksen esitykseen vedoten he toteavat, että mahdollisuus luottamus-

valtuutetun valitsemiseen on tarkoitettu toissijaiseksi työehtosopimuksen perusteella valit-

tuun luottamusmieheen nähden. Eri mieltä olevat jäsenet toteavat, että tulkintavaihtoehtoa 

tukee osaltaan myös yhteistoimintalain 8 §:n 1 ja 2 momentin säännös henkilöstöryhmien 

edustajista. Yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöryhmän edustajana toimii joko luottamus-

mies tai luottamusvaltuutettu, mutta nämä eivät toimi rinnakkain. Eri mieltä olevat jäsenet 

vetoavat perusteluissaan myös käräjäoikeuden asiassa työtuomioistuimelta pyytämään lau-

suntoon 122, jossa työtuomioistuin esittää, että tapauksessa luottamusmies on edustanut kaik-

kia työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia toimihenkilöitä. Kanta perustuu työtuo-

mioistuimen mukaan työehtosopimuksen sitovuutta ja luottamusmiehen edustusvaltaa kos-

keviin vakiintuneisiin tulkintasääntöihin.  

                                                 
 

122 TT:n lausunto 2014:93. 



 
 

Korkeimman oikeuden ratkaisun keskeisenä elementtinä on se, että tapauksessa ylempien 

toimihenkilöiden katsottiin muodostavan oman henkilöstöryhmänsä. Ratkaisusta ei yksi-

selitteisesti ilmene perusteita sille, miksi he muodostivat oman henkilöstöryhmänsä. Ratkai-

sun perusteella on mahdollista puoltaa kantaa, jonka mukaan ylempien toimihenkilöiden teh-

tävät muodostivat oman kokonaisuutensa, ja he muodostivat tämän perusteella kokonsa ja 

asemansa puolesta kokonaisuuden, jolla on merkitystä yhteistoiminnan harjoittamisen kan-

nalta. Toisaalta tuomion perustelut eivät sulje pois sitäkään mahdollisuutta, että ylemmät 

toimihenkilöt muodostivat oman henkilöstöryhmän sillä perusteella, että he kuuluivat muu-

hun työntekijäjärjestöön, kuin minkä jäsenet olivat valinneet luottamusmiehen. Kiistatonta 

on se, että molempiin ryhmiin sovellettiin osin samaa työehtosopimusta. Kysymyksen jää-

minen perusteluissa avoimeksi vaikeuttaa oikeusohjeen tulkintaa. Hallituksen YTL:a koske-

vassa esityksessä työntekijöiden järjestäytyneisyydelle ei anneta merkitystä henkilöstöryh-

män muodostumisessa, vaan ratkaisevaa ovat työtehtävät. Esityksessä todetaan, että yhden 

henkilöstöryhmän muodostavat tyypillisesti ylemmät toimihenkilöt, joista KKO:n ratkai-

sussa oli kyse. 123 Tämän valossa katson, että korkeimman oikeuden ratkaisua tulisi tulkita 

YTL:n kanssa yhtenevästi niin, että ylemmät toimihenkilöt muodostivat oman henkilöstö-

ryhmänsä tehtäviensä eivät järjestäytyneisyytensä vuoksi. Näin ollen, oikeutta valita luotta-

musvaltuutettu ei synny toiseen työntekijäyhdistykseen järjestäytyneille, jos henkilöstöryh-

män jäseniin sovelletaan samaa työehtosopimusta ja työntekijät kuuluvat työtehtäviensä pe-

rusteella samaan henkilöstöryhmään.  

Pääsääntöisesti siis edelleen luottamusvaltuutettu toimisi sekä järjestäytyneiden että järjes-

täytymättömien ja toisin järjestäytyneiden edustajana. Poikkeuksen tähän muodostaisi KKO 

2017:29 mukainen tilanne, jossa työehtosopimuksen soveltamisalalla osa työntekijöistä 

muodostaa oman henkilöstöryhmänsä, joka ei ole voinut osallistua luottamusmiehen valin-

taan. Käytännössä tilanne konkretisoitunee juuri ylempien toimihenkilöiden kohdalla, joilla 

usein ei ole omaa työehtosopimusta vaan heidän kohdallaan noudatetaan soveltuvin osin 

toimihenkilöiden työehtosopimusta, siitä huolimatta ylemmät toimihenkilöt ovat järjestäy-

tyneet tyypillisesti omaan ylempiä toimihenkilöitä edustavaan työntekijäyhdistykseen. 124 

                                                 
 

123 HE 254/2006 vp s. 43. 
124 Kts. ylempien toimihenkilöiden asemasta Rusanen 2009, s. 404. Rusanen toteaa, että joillain aloilla esiintyy 
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Tätä pidemmälle meneviä tulkintoja korkeimman oikeuden ratkaisusta ja sen suhteesta mm. 

luottamusvaltuutetun tehtäviin ja oikeuksiin paikallisena sopijana ei ratkaisusta ole mieles-

täni syytä vetää. Ratkaisu osoittaa, että rajanvetoon luottamusvaltuutetun ja luottamusmie-

hen edustusoikeuden rajoista liittyy käytännön työelämässä hankalia rajanvetokysymyksiä, 

eikä korkeimman oikeuden ratkaisukaan anna tyhjentäviä vastauksia luottamusmiehen ja 

luottamusvaltuutetun edustusoikeuden rajoihin. 

3.5. Yhteistoimintaedustaja 

Henkilöstöryhmän edustajana voi YTL 8 §:n 2 ja 3 momenttien mukaisesti toimia myös 

erityinen yhteistoimintaedustaja, joka voidaan valita kahdessa eri tapauksessa. Ensinnäkin 

yhteistoimintaedustajan voivat valita henkilöstöryhmän enemmistön muodostavat työnteki-

jät, joilla ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan. Luottamusmiehen valintaan 

voivat osallistua vain sovellettavan työehtosopimuksen tehneen ammattiliiton jäsenet. Näin 

ollen henkilöt, jotka ovat joko järjestäytymättömiä, tai järjestäytyneet johonkin muuhun kuin 

työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen solmineeseen ammattiliittoon, eivät voi osal-

listua luottamusmiehen valintaan. Mikäli he muodostavat henkilöstöryhmän enemmistön 

heillä on oikeus valita keskuudestaan yhteistoimintaedustaja, mikäli enemmistö heistä näin 

päättää. Kaikilla lainkohdassa tarkoitetuilla henkilöstöryhmän enemmistöön kuuluvilla hen-

kilöillä tulee olla tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan. Edustajan toiminta-

kausi on enintään kaksi vuotta. YTL 8.2 §:ssä tarkoitettu yhteistoimintaedustaja toimii luot-

tamusmiehen rinnalla henkilöstöryhmää koskevissa asioissa. Mikäli asia koskee vain osaa 

henkilöstöryhmän työntekijöistä, työnantajan on neuvoteltava asiasta sen edustajan kanssa, 

jonka edustamia työntekijöitä asia koskee. 125 Toiseksi yhteistoimintaedustaja voidaan YTL 

8 § 3 momentin mukaan valita, mikäli työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä tai 

luottamusvaltuutettua, vaikka heillä olisi tähän ollut oikeus. Työntekijät ovat siis joko jär-

jestäytyneitä ja heillä olisi sovellettavan työehtosopimuksen nojalla oikeus valita keskuu-

destaan luottamusmies tai heillä olisi TSL 13 luvun 3 §:n mukainen oikeus valita keskuu-

destaan luottamusvaltuutettu, mutta he eivät ole valinneet. Vaali tai muu valintamenettely 

                                                 
 

Kysymys omasta henkilöstöryhmästä on keskeinen, koska vain jos katsotaan, että ylemmät toimihenkilöt muo-
dostavat oman henkilöstöryhmänsä heille on mahdollista valita luottamusvaltuutettu tilanteessa, jossa alan työ-
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että teoksen kirjoitusvaiheessa oikeuskäytäntöä aiheesta ei ole. 
125 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 62. 



 
 

on järjestettävä niin, että kaikilla henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä on tilaisuus 

osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan. 

Yhteistoimintaedustajaa koskee YTL 8.5 §:n mukaan sama irtisanomissuoja kuin luottamus-

miestä tai luottamusvaltuutettua. YTL 8.4 § mahdollistaa myös yhteistoimintaedustajan va-

litsemisen yksittäistapausta varten. Edustajan kelpoisuus rajoittuu siihen neuvottelutapahtu-

maan, jota varten hänet on valittu. On syytä huomioida, että tällaista edustajaa ei koske irti-

sanomissuoja. Tämän vuoksi yksittäistapausta varten edustajan valitsemiseen olisi syytä 

suhtautua pidättyvästi. 

3.6. Yhteinen kokous ja neuvottelukunta 

Yhteisestä kokouksesta ja neuvottelukunnasta sopiminen poikkeaa tutkielman yleisestä ai-

heesta siinä mielessä, että YTL:n 2 luvun 9 §:ssä on nimenomaisesti säädetty asiasta sopi-

misesta työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä. Säännöksen mukaan yhteistoimintaneu-

votteluissa käsiteltävä asia, joka koskee yhtä useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työn-

tekijöitä, käsitellään työnantajan ja asianomaisten henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä 

kokouksessa. Yhteinen kokous on menettelytapa, jolla asiat käsitellään, ei erityinen toimie-

lin. 126 YTL:n 8 luvun mukaiset neuvottelut työvoiman käytön vähentämisestä koskevat tyy-

pillisesti useampaa henkilöstöryhmää ja usein koko yrityksen henkilöstöä. Yhteinen kokous 

on tavanomainen tapa käydä YTL:n 8 luvun mukaiset neuvottelut. Hallituksen esityksessä 

perustellaan yhteisestä kokouksesta säätämistä tiedonkulun ja neuvotteluiden käytännön jär-

jestelyjen helpottamisella sekä asioiden tarkoituksenmukaisen käsittelyn mahdollistami-

sella. Yhteistoimintaneuvottelut käydään työnantajan ja niiden henkilöstöryhmien edustajien 

kesken, joita asia kulloinkin koskee. Asia voidaan sopia käsiteltäväksi myös työnantajan ja 

kaikkien henkilöstöryhmien asianomaisten edustajien yhteisessä kokouksessa. Näin ollen 

kokoukseen osallistuvat myös niiden henkilöstöryhmien edustajat, joiden jäseniä käsiteltä-

vät asiat eivät koske. Menettelystä on sovittava erikseen asianomaisten henkilöstöryhmien 

edustajien ja työnantajan kesken. 127 Sopimukselle ei ole asetettu laissa määrämuotoa. Suo-

siteltavaa on, että sopimuksesta ilmenevät ainakin yhteisessä kokouksessa käsiteltävät asiat, 
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kokouksen kokoonpano ja toimikausi. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja se voi-

daan tehdä määräajaksi, kuten tietyn asian käsittelemistä varten, tai olemaan voimassa tois-

taiseksi. 128 

Yhteistoimintalain 9 §:n 2 mom. mahdollistaa myös erityisestä, pysyväisluonteisesta yhteis-

toimintaelimestä, neuvottelukunnasta, sopimisen. Säännöksen mukaan työnantaja ja henki-

löstöryhmien edustajat saavat sopia, että yrityksessä tai sen eri osissa käsitellään yhteistoi-

minnan piiriin kuuluvat asiat työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien yhteisessä neu-

vottelukunnassa. Sarkko on katsonut, että sopimus neuvottelukunnasta on erityinen YTL:iin 

perustuva sopimus, jonka oikeusvaikutukset määräytyvät pelkästään YTL:n mukaan. Sopi-

musta neuvottelukunnasta ei voida lukea mihinkään muuhun työoikeudellisen säännöstys-

keinon ryhmään. 129 Neuvottelukunnasta sopiminen mahdollistaa yhteistoiminta-asioiden 

keskitetyn käsittelyn ja tuo yrityksen yhteistoimintaan säännönmukaisuutta. Yhteistoiminta-

laki ei edellytä kaikkien henkilöstöryhmien edustajien hyväksyntää neuvottelukunnan pe-

rustamiseen. Mikäli kaikki henkilöstöryhmät eivät ole mukana neuvottelukunnassa, tulee 

työnantajan käsitellä myös tällaista henkilöstöryhmää koskevat asiat erikseen kyseisen hen-

kilöstöryhmän edustajan kanssa. 130 Neuvottelukunnassa ei voida päästä sopimukseen, joka 

velvoittaisi myös neuvottelukuntaa koskevan sopimuksen ulkopuolelle jättäytynyttä henki-

löstöryhmää. 131 Laki ei aseta neuvottelukunnan perustamiselle muuta edellytystä, kuin että 

perustamisesta on sovittava. Joustava sääntely mahdollistaa yrityskohtaisen harkinnan neu-

vottelukunnan tarpeellisuudesta ja tehtävistä. Käytännössä tarve neuvottelukunnasta sopimi-

sella voi olla suurempi etenkin suurissa yrityksissä kuin pienissä.  

Yhteistoimintalain 9 §:n 3 mom. asettaa neuvottelukunnasta tehtävälle sopimukselle vähim-

mäisvaatimukset. Säännöksen mukaan neuvottelukunnasta tehtävästä sopimuksesta tulee 

käydä ilmi ainakin neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat, neuvottelukunnan kokoonpano ja 

neuvottelukunnan toimikauden pituus. Sopimuksen lisäksi myös osapuolten vakiintunut 

käytäntö vaikuttaa siihen, mitkä asiat neuvottelukunnassa on käsiteltävä. 132 Laki ei säädä 

tarkemmin neuvottelukunnan kokoonpanosta, vaan se voidaan sopia yrityksen kannalta tar-
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koituksenmukaisimmalla tavalla. Hallituksen esityksen mukaan neuvottelukunnan kokoon-

pano riippuu sovittavista asioista. Kuitenkin kaikkien niiden henkilöstöryhmien on saatava 

edustajansa neuvottelukuntaan, joita koskevia asioita siinä aiotaan käsitellä. Edustajien lu-

kumäärien matemaattinen määrittäminen on katsottu mahdottomaksi, käytännössä kuitenkin 

voidaan sopia, että suuremmilla henkilöstöryhmillä on enemmän edustajia kuin pienem-

millä. 133 YTL 9 §:n 4 mom. mukaan neuvottelukunnan henkilöstöjäsenten toimikausi on 

kaksi vuotta, jollei muusta toimikaudesta ole sovittu. Sopimus neuvottelukunnasta voidaan 

tehdä määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuk-

sen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jollei muuta sovita. Hallituksen esityksen mukaan, 

jos yhdellä henkilöstöryhmällä olisi useampia edustajia, niin heidän tulisi olla yksimielisiä 

sopimuksen irtisanomisesta, koska sopimusosapuolena on koko henkilöstöryhmä sen edus-

tajien lukumäärästä riippumatta. 134 Muut henkilöstöryhmät jäävät sopimukseen sidotuiksi 

ja voivat jatkaa neuvottelukunnan toimintaa, elleivät ne omalta osaltaan irtisano sopimusta. 
135 

Periaatteessa mikä tahansa yhteistoiminta-asia, joka neuvotellaan henkilöstöryhmän edusta-

jan kanssa voi tulla neuvottelukunnan käsiteltäväksi, mutta parhaiten neuvottelukunnassa 

käsiteltäväksi soveltuvat kaikkia henkilöstöryhmiä koskevat asiat. Yksittäistä työntekijää tai 

työntekijöitä koskevien asioiden käsittelyä neuvottelukunnassa ei voida pitää asianmukai-

sena, vaikka työntekijä olisi vaatinut asian käsittelyä edustajansa kanssa. 136  Äimälä ja Kärk-

käinen pitävät kyseenalaisena voidaanko neuvottelukunnan käsiteltäväksi ottaa lainkaan työ-

voiman käytön vähentämistä koskevia asioita. YTL 8 luvun mukaiset neuvottelut työvoiman 

käytön vähentämisestä käydään YTL 46 §:n mukaisesti asianomaisten työntekijöiden tai 

henkilöstöryhmien edustajien kanssa. Jos asia koskee yhtä useampaa henkilöstöryhmää, 

neuvottelut voidaan käydä myös YTL 9.1 §:ssä tarkoitetussa yhteisessä kokouksessa. YTL 

46 §:ssä siis viitataan yhteiseen kokoukseen, mutta ei neuvottelukuntaan. YTL 4 ja 6 luvuissa 

olevissa vastaavissa säännöksissä (20.3 § ja 34.3 §) taas on viittaus koko 9 §:ään. Äimälä ja 

Kärkkäinen katsovat, että neuvottelukuntaan viittaamisen poisjättäminen 46 §:ssä puoltaa 

tulkintaa, että YTL 8 luvun mukaisia asioita ei voitaisi käsitellä neuvottelukunnassa. Toi-
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saalta kun neuvottelujen osapuolet voivat sopia neuvotteluvelvoitteesta laista poiketen, täl-

lainen sopimisoikeuden rajoitus vaikuttaa Äimälän ja Kärkkäisen mukaan erikoiselta. He 

kuitenkin katsovat, että työvoiman vähentämistä koskevat asiat soveltuvat huonosti neuvot-

telukunta-asioiksi, sillä ne poikkeavat yrityksen säännönmukaisesta yhteistoiminnasta, jota 

varten neuvottelukunta lähinnä on tarkoitettu. 137 Äimälän ja Kärkkäisen kantaa voidaan pi-

tää perusteltuna huomioiden neuvottelukunnan tarkoitus pysyväisluonteisena jatkuvan yh-

teistoiminnan järjestämisen toimielimenä ja työvoiman vähentämisneuvotteluiden poik-

keuksellinen luonne. 

4 Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin perusta 

Edellisessä luvussa käsittelin edustajan määräytymistä yhteistoimintaneuvotteluissa. Oikeu-

desta edustaa henkilöstöä yhteistoimintaneuvotteluissa ei suoraan seuraa oikeutta sopia yk-

sittäistä työntekijää sitovasti. Tässä luvussa selvitän mihin henkilöstön edustajan sopimus-

kompetenssi perustuu. 

4.1. Valtuutus 

Selkein tilanne henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin kannalta on tilanne, jossa yksit-

täinen työntekijä on antanut henkilöstön edustajalle nimenomaisen valtuutuksen hänen edus-

tamiseensa ja sopimuksen tekemiseen. Yksittäisen työntekijän antama valtuutus vastaa oi-

keustoimilain 2 luvussa säänneltyä valtuutusta. 138 Edustajan antaessa toisen puolesta tah-

donilmaisun oikeustoimen oikeusvaikutukset kohdistuvat välittömästi siihen henkilöön, 

jonka puolesta tahdonilmaisu on annettu. Hänestä tulee oikeustoimen osapuoli ja edustajana 

toiminut jää oikeustoimen ulkopuolelle. 139 Näin ollen sopijapuolena henkilöstön edustajan 

valtuutuksen nojalla tekemässä sopimuksessa on yksittäinen työntekijä ja henkilöstön edus-

taja jää oikeustoimen ulkopuolelle. Asiassa syntyy suoraan työsopimus työnantajan ja yksit-

täisen työntekijän välille. Edustajan kelpoisuutta solmia sitova sopimus arvioidaan erikseen 

kunkin yksittäisen työntekijän osalta. 140 Jos sopimus perustuu työntekijän erikseen anta-

maan valtuutukseen, sitoo myös alkuperäistä työsopimusta huonommin ehdoin tehty sopi-

mus työntekijää. 141 
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Valtuutuksen käyttö tulee kyseeseen myös tilanteissa, joissa neuvotellaan edustuksellisella 

tasolla kollektiivisista työsuhdeasioista. Asiaan on ottanut kantaa mm. Kairinen käsitelles-

sään joukkoluonteisiksi yt-sopimuksiksi nimittämiään yhteistoimintasopimuksia, jotka syn-

tyvät useiden työntekijöiden olennaisia työsuhdeasioita koskevassa yhteistoimintamenette-

lyssä. Hän toteaa, että yhteistoimintamenettelyssä voidaan saavuttaa jonkinlainen suostu-

mus, yhteisymmärrys tai selkeä sopimus esimerkiksi työvoiman vähentämisjärjestyksestä, 

siirroista tehtävistä toiseen, lomauttamisista, osa-aikaistamisista ja irtisanomisista. Neuvot-

telutulos ei ole välttämättä yksittäistä työntekijää sitova sopimus. Edustuksellisen tason yt-

sopimuksesta voi tulla yksittäistä työntekijää sitova, jos hän on antanut valtuutuksen henki-

löstön edustajalle. 142 Tyypillisessä YTL:n mukaisessa neuvottelutilanteessa henkilöstön 

edustajalla ei ole yksittäisten työntekijöiden antamaa nimenomaista valtuutusta. Sovittavana 

on yksilöllisten työsopimusten suhteen kollektiivisia työehtoja. Tällöin kysymys henkilöstön 

edustajan sopimiskompetenssista muodostuu monimutkaisemmaksi. 143 

4.2. Asemavaltuutus  

Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia voidaan arvioida myös asemavaltuutuksen 

kannalta. Nieminen katsoo, että henkilöstön edustajalla on jonkinasteinen yleisvaltuus tehdä 

oikeustoimia edustamiensa työntekijöiden puolesta. Tämä yleisvaltuus perustuu edustajan 

aseman syntymistä ja yleistä neuvottelujärjestystä koskeviin yhteistoimintalain säännöksiin 

ja työehtosopimuksen määräyksiin. Luottamusmiehen asemasta seuraavaa kelpoisuutta voi-

daan arvioida asemavaltuutusta koskevan OikTL 10.2 §:n nojalla. Säännöksen mukaan: 

”Milloin jollakin toisen toimessa ollen tai muuten toisen kanssa tekemänsä sopimuksen joh-

dosta on sellainen asema, että siihen lain tai yleisen tavan mukaan liittyy määrätynlainen 

kelpoisuus toimia tämän puolesta, katsotaan hänet valtuutetuksi tämän kelpoisuuden rajoissa 

tekemään oikeustoimia”. Valtuutetun kelpoisuus määräytyy siis lain tai yleisen tavan mu-

kaan. Mikäli kyseisen tehtävän osalta laissa ei ole erikseen säädetty kelpoisuuden rajoista, 

määräytyy kelpoisuus yleisen tavan mukaan. Luottamusmiehellä tai muulla henkilöstön 

edustajalla on tehtävässään erityinen asema, johon lainsäännökset, yleinen tapa työelämässä 
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ja ala- ja yrityskohtaiset käytännöt liittävät kelpoisuuden toimia toisten työntekijöiden puo-

lesta aseman perusteella, ilman yksittäisen työntekijän antamaa erityistä valtuutusta. Luotta-

musmiehen osalta henkilöstön edustajan asema perustuu alakohtaisten liittosopimusten 

osana noudatettaviin keskusjärjestöjen välisiin luottamusmies-, yhteyshenkilö-, ja yhdys-

miessopimuksiin tai alakohtaisten työehtosopimusten henkilöstön edustajan valitsemista 

koskeviin määräyksiin. Nieminen katsoo, että työehtosopimusten henkilöstön edustajan ase-

maa koskevien määräysten avulla voidaan erotella edustajat, jotka toimivat työntekijöiden 

valtuutettuina luottamusmiesasemansa perusteella sellaisista muista henkilöstön edustajista, 

jotka voivat toimia edustajina vain yksittäisen työntekijän antaman valtuutuksen nojalla. 144 

Myös Rusanen katsoo, että luottamusmiehen sopimisvaltuus yhteistoiminta-asioissa voi 

eräissä tilanteissa perustua luottamusmiessopimuksen mukaisen valtuuteen edustaa työnte-

kijöitä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvässä asiassa. 145 Rusanen ei avaa kantaansa 

laajemmin, mutta sanamuodon mukaisesti tulkittuna Rusanen vaikuttaa rajaavan luottamus-

miehen edustusvallan Niemistä tiukemmin todetessaan sopimusvaltuuden perustuvan oikeu-

teen edustaa työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvässä asiassa. Rusanen katsoo luotta-

musmiehen toimivallan voivan perustua myös alan työehtosopimuksen paikalliseen sopimi-

seen kelpuuttavaan määräykseen. Edustuskelpoisuuteen voi vaikuttaa myös työpaikalla va-

kiintunut käytäntö, huomioiden, ettei yhteistoimintasopimuksella voida syrjäyttää pakotta-

vaa lainsäädäntöä. 146 Työpaikalla vakiintuneen käytännön asettaminen luottamusmiehen so-

pimuskelpoisuuden määreeksi voi johtaa hyvin suureen työpaikkakohtaiseen vaihteluun 

luottamusmiehen asemaan perustuvan sopimuskelpoisuuden rajoissa.   

Työehtosopimusten määräysten nojalla voidaan tarkastella myös edustajan edustusoikeuden 

laajuutta, koska yhteistoimintalain neuvottelujärjestys perustuu olennaisesti työmarkkinajär-

jestöjen välisiin sopimuksiin ja yhteistoimintamenettely tapahtuu pääasiassa työehtosopi-

musten neuvottelujärjestysten puitteissa. Yhteyshenkilö-, yhdysmies- ja luottamusmiessopi-

musten määräykset edustajan tehtävistä ja oikeudesta toimia edustajana ovat yleistä työ-

markkinoilla noudatettavaa käytäntöä. 147 Luottamusmies on ensisijaisesti ammattiosaston 

edustaja ja näin ollen valtuutuskonstruktion mukainen luottamusmiehen valtuuttaja on am-

mattiosasto, joka on hänet valinnut. Ammattiosaston ja valtuutetun luottamusmiehen välinen 
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toimivaltasuhde määräytyy luottamusmiessopimuksessa määriteltyjen luottamusmiehen teh-

tävien, osaston sääntöjen ja osaston yksittäistapauksissa luottamusmiehelle antamien mää-

räysten perusteella. Luottamusmiessopimusten määräysten perusteella luottamusmies voi 

asemansa perusteella tehdä yksittäisen työntekijän työehtoihin vaikuttavia sopimuksia työ-

ehtosopimusten määräysten soveltamista ja tulkintaa koskevissa asioissa. Luottamusmie-

hellä on myös kelpoisuus tehdä sopimuksia luonteeltaan kollektiivista asioista. Nieminen 

tulkitsee kollektiivisten asioiden viittaavan lähinnä työolotyyppisiin asioihin. Luottamus-

miehen aseman tuoma valtuutus ei oikeuta edustamaan yksittäistä työntekijää tämän yksi-

löllisiä työsuhteen ehtoja koskevissa asioissa, vaan niistä sopimiseksi luottamusmies tarvit-

see yksittäisen työntekijän antaman erillisen valtuutuksen. Sama koskee toimihenkilöitä 

edustavaa yhdys- tai luottamusmiestä.148 Ylempiä toimihenkilöitä edustavan yhteyshenkilön 

osalta tilanne on erilainen, sillä yhteyshenkilön valintaa koskevien työehtosopimusmääräys-

ten mukaan yhteyshenkilön valintaan voivat osallistua myös järjestäytymättömät ylemmät 

toimihenkilöt. Yhteyshenkilö edustaa siis suoraan yrityksen ylempiä toimihenkilöitä, eikä 

ole ensisijaisesti ammattiyhdistyksen edustaja. Voidaan katsoa, että yhteyshenkilön poik-

keava valintatapa antaa yhteyshenkilölle asemavaltuutuksen toimia myös järjestäytymättö-

mien työntekijöiden puolesta henkilöstöryhmää yleisesti koskevissa työsuhdeasioissa. 

Ylempien toimihenkilöiden sopimuksissa kuitenkin korostuu työsopimustasoinen sopimi-

nen yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä, joten yhteyshenkilön rooli jää vähäiseksi. 
149  

4.3. Lakiin perustuva edustus  

Tiitinen, Saloheimo ja Bruun ottavat teoksessaan Yritystoiminnan muutokset ja työsuhde-

turva kantaa henkilöstöä edustavan sopijapuolen kelpoisuuteen tilanteessa, jossa neuvotel-

laan työvoiman käytön vähentämisestä. Kannanotto perustuu sanamuodoltaan vuoden 2007 

yhteistoimintalaista poikkeavaan vuoden 1978 yhteistoimintalakiin ja siinä vuonna 1989 ta-

pahtuneen uudistuksen jälkeiseen sanamuotoon. Vuoden 1978 YTL 8 §:n 2 momentin mu-

kaan, jos neuvoteltava toimenpide ilmeisesti johtaa yhden tai useamman työntekijän tai toi-

mihenkilön osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen, työnantajan ei katsota 

täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan, ennen kuin asiasta on sovittu yhteistoimintamenettelyssä 

tai neuvotteluja on käyty lain säätämä määräaika. Sopimuksen kohteena ovat vuoden 1978 
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YTL:n 6 § 1-5 kohtien mukaan neuvoteltavat asiat, erityisesti erilaisten ratkaisujen henki-

löstövaikutukset. Sopimus voi koskea vain kulloinkin neuvoteltavaa yksittäistä yhteistoi-

minta-asiaa. Tiitinen, Saloheimo ja Bruun katsovat henkilöstön edustajan sopimuskelpoi-

suuden perustuvan suoraan vuoden 1978 YTL:n 8 §:n 2 momenttiin ja yhteistoiminnan osa-

puolia koskeviin lain yleissäännöksiin. 150  

Vuoden 1978 YTL 8 § mainitsee nimenomaisesti asiasta sopimisen tavaksi täyttää työnan-

tajan neuvotteluvelvoite. Hallituksen esityksessä todetaan, että neuvotteluita on käytävä sää-

detty määräaika, ellei työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken päästä asiasta sopimuk-

seen. 151 Säännöksen sanamuoto sekä lain esityöt antavat selkeän tuen henkilöstön edustajan 

sopimuskelpoisuudelle, kun neuvottelut tyypillisesti käydään edustuksellisella tasolla ja 

yleinen sopimusoikeudellinen edellytys sopimuksen syntymiselle on molempien osapuolien 

kelpoisuus solmia sopimus.  Vuoden 2007 YTL:ssa neuvotteluvelvoitteen sisältöä ja täytty-

mistä koskevat 50 § ja 51 § eivät yhtä suorasti mainitse asiasta sopimista neuvotteluvelvoit-

teen täyttymisen edellytykseksi. Asiasta on 50 §:n mukaisesti neuvoteltava ”yhteistoiminnan 

hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi”, ja 51 §:n mukaan neuvotteluvelvoite täyttyy, 

kun neuvotteluja on käyty säädetty määräaika ”jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toi-

sin”. Hallituksen esityksessä ei sanamuodon muutoksen oteta kantaa. Neuvotteluvelvoitteen 

täyttymisen osalta todetaan vain, että neuvotteluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä 

voitaisiin sopia toisin neuvotteluun osallistuneiden kesken. 152 YTL:n vakiintuneen tulkinta-

käytännön mukaisesti lakia on tulkittu sekä vuoden 1978 YTL:n että vuoden 2007 YTL:n 

aikana siten, että sopiminen kattaa sekä määräajoista että sisällöllisistä asioista sopimisen. 
153 Sisällöllisistä asioista sopiminen edellyttää myös henkilöstön edustajan sopimuskompe-

tenssia. Näin ollen katson, että sanamuodon muutos ei vaikuta tulkintaan, vaan henkilöstön 

edustajan kompetenssin voidaan Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin tavoin katsoa perustuvan 

henkilöstön edustamista koskeviin sekä neuvotteluvelvoitteen sisältöä ja täyttymistä koske-

viin YTL:n säännöksiin. 
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Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin kanssa samalle kannalle ovat päätyneet myös Suviranta ja 

Koskinen. Suviranta katsoo, että toimivalta ja kelpoisuus yhteistoimintalain mukaisissa asi-

oissa seuraa suoraan laista. Hänen mukaansa henkilöstön edustajaa ei voida pitää tavallisena 

valtuutettuna, johon oikeustoimilain säännökset valtuutetun toimivallasta, kelpoisuudesta ja 

valtuutuksen peruuttamisesta soveltuisivat sellaisinaan. Tämä ilmenee mm. edustajan ase-

massa oikeudenkäynneissä. Suviranta pitää kaikkia YTL:ssa tarkoitettuja henkilöstön edus-

tajia niin itsenäisinä, että asianomistajan asema kuuluu henkilöstön edustajalle eikä hänen 

edustettavilleen, kun taas tavallinen valtuutettu ei voi toimia valtuutetun asemassaan asian-

omistajana vaan asianomistajan asema kuuluu päämiehelle. 154 Koskinen taas esittää, että 

mikäli yhteistoiminta-asia koskee henkilöstöryhmää yleisesti, henkilöstön edustajalla on yh-

teistoimintalain perusteella kompetenssi edustaa kaikkia sen henkilöstöryhmän työnteki-

jöitä, myös järjestäytymättömiä työntekijöitä. 155 

Kairinen tarkastelee henkilöstön edustajan asemavaltuutukseen ja suoraan yhteistoimintala-

kiin perustuvaa sopimuskompetenssia yhtenä kokonaisuutena Hän suhtautuu kriittisesti ti-

lanteeseen, jossa henkilöstön edustaja ei ole saanut nimenomaista valtuutusta työntekijöiltä. 

Kairisen mukaan vain eräitä kollektiivisia työoloja ja vähäisiä yksilöä koskevia asioita voi-

daan sopia pelkästään yhteistoimintalain edustamista ja neuvotteluvelvoitteen täyttymistä 

koskevien säännösten ja edustajien aseman suoman valtuutuksen nojalla. Aseman suomalla 

valtuutuksella Kairinen viittaa luottamusmiesasemaan tai asemavaltuutukseen. Sovittavista 

asioista Kairinen mainitsee mm. erilaiset suunnitelmat, joista ei tule yksittäisen työsuhteen 

ehtoa sekä työ- ja lepoaikoja ja työhönoton periaatteita koskevat yt-sopimukset. Kairisen 

mukaan olennaiset yksilöä koskevat asiat eivät ilman erityisnormia tai yksittäisen työnteki-

jän valtuutusta kuulu henkilöstön edustajan sopimis- ja päätäntävaltaan. 156  

Nieminen katsoo, että henkilöstön edustajan sopimuskompetenssi perustuu suoraan YTL:iin 

ja syntyy ns. sopimuksenteon objektiivisten edellytysten täyttyessä. Edellytysten objektiivi-

nen täyttyminen arvioidaan tapauskohtaisesti. Objektiivinen arviointi on tärkeää yksittäisen 

työntekijän oikeussuojan vuoksi, koska sopimus voi vaikuttaa työsuhteen ehtoihin tai työ-

suhteen jatkumiseen. Ensinnä Nieminen kytkee sopimuksenteko-oikeuden lomautus-, osa-

aikaistamis- ja irtisanomisperusteiden täyttymiseen. Niemisen mukaan: ”Henkilöstöryhmän 
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edustajalla on yhteistoimintalakiin perustuva sopimusoikeus, kun neuvoteltavaan asiaan il-

meisesti ja suurella todennäköisyydellä tulee liittymään työntekijöiden irtisanomisia, osa-

aikaistamisia ja /tai lomautuksia, jotka toteutuessaan koskisivat henkilöstöä tai hänen edus-

tamaansa henkilöstöryhmää yleisesti.” 157 Neuvottelutilanteessa tulee olla ilmeinen ja todel-

linen henkilöstövähennysten uhka. Työn vähentymisen tulee koskea yleisesti edustajan 

edustaman henkilöstöryhmän työntekijöitä. 158 Nieminen katsoo, että edustajan sopimisoi-

keutta rajaa työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa työn tilapäinen vähentyminen. 

Jos neuvottelujen alkaessa on ilmeistä, että työ on vähentynyt vain tilapäisesti, henkilöstön 

edustaja voi sopia työn vähentymistä vastaavaksi ajaksi vain työntekijöiden koulutuksesta, 

muun työn teettämisestä tai lomautusjärjestelyistä. Työnantajalla on kuitenkin ennakointioi-

keus irtisanomisperusteiden täyttymisestä eli oikeus ennakoida työn vähentyminen ja ryhtyä 

sen mukaisiin toimenpiteisiin. 159 Nieminen toteaa, että työnantajan ja henkilöstön edustajan 

välillä on ennen yhteistoimintasopimuksen solmimista todettava, että irtisanomisperusteet 

ilmeisesti täyttyvät. Irtisanomisperusteiden täyttymisestä ja siitä, että ne vaikuttavat yleisesti 

johonkin yrityksen henkilöstöryhmään tai yrityksen henkilöstöön on vähintään vallittava yh-

teisymmärrys. Tämä voidaan todeta myös nimenomaisesti sopimuksessa esim. sen solmimi-

sen syitä ja perusteita koskevissa tarkoitus- ja tavoitemääräyksissä. 160 

Toiseksi Nieminen sitoo henkilöstön edustajan oikeuden sopimiseen neuvotteluiden tavoit-

teisiin. Neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi on neuvoteltava vaihtoehdoista työvoiman vä-

hentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä vähentämisestä työntekijöille 

aiheutuvien seurausten lieventämiseksi. Nieminen katsoo, että eri vaihtoehdoista voidaan 

neuvotella ja sopia laajasti, mutta jos vaihtoehdoista sopiminen koskee sopimista muutok-

sista yksittäisten työsuhteiden ehtoihin, henkilöstön edustajalla on oikeus sopimuksen teke-

miseen vain, jos sopimuksen tarkoituksena on mainittujen päämäärien saavuttaminen. 161 

Nieminen sitoo henkilöstön edustajan sopimisoikeuden myös neuvottelutasoihin. Yksittäistä 

työntekijää koskeva asia voidaan sopia vain työsopimustasoisella sopimuksella työnantajan 

ja yksittäisen työntekijän välillä, mutta työntekijä voi vaatia YTL 46 § 2 mom. mukaisesti 

asian käsittelyä myös edustajansa kanssa. Nieminen katsoo, ettei henkilöstön edustajalla ole 
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oikeutta neuvotella tai sopia henkilöstöryhmäänsä kuuluvan yksittäisen työntekijän puolesta 

ilman työntekijän antamaa erillistä valtuutusta. Sen sijaan neuvoteltavan asian koskiessa 

henkilöstöryhmää tai työntekijöitä yleisesti asia käsitellään henkilöstöryhmän tai henkilös-

töryhmien edustajien kanssa. Tällöin henkilöstön edustajan edustusvalta rajoittuu hänen 

edustamansa henkilöstöryhmän työntekijöiden työehtoja koskeviin asioihin. 162 Nieminen 

toteaa, että tilanteeseen, jossa neuvottelut koskevat henkilöstöryhmää tai henkilöstöä ylei-

sesti liittyy vaikeita juridisia ongelmia. Vaikka yhteistoiminta-asia koskee henkilöstöä tai 

henkilöstöryhmää yleisesti, tehty yhteistoimintasopimus koskee usein välittömästi yksittäi-

sen työntekijän työsuhdeturvaa tai työsuhteen ehtoja, vaikka hän ei ole sopimuksessa suo-

raan sopijapuolena. Nieminen pitää kuitenkin lähtökohtana, että henkilöstön edustajalla, 

jolla on oikeus neuvotella asiassa, on myös oikeus tehdä siitä yhteistoimintasopimus. Oikeus 

tehdä sopimus seuraa yhteistoimintalaista ja tarjolla olevan työn vähentymisestä. Yksittäisen 

työntekijän oikeussuojan kannalta on keskeistä, että sopimuksen tekemisen edellytysten 

täyttymistä arvioidaan objektiivisilla kriteereillä. Riitatilanteessa lähtökohtaisesti velvolli-

suus näyttää toteen sopimuksen tekemiseen oikeuttavat tuotannolliset ja taloudelliset perus-

teet on työnantajalla ja hänellä on myös vastuu, jos sopimus on tehty puutteellisten edelly-

tysten vallitessa. 163 

YTL 8 luvun soveltaminen edellyttää lähtökohtaisesti uhkaa työvoiman käytön vähentämi-

sestä. Ilman uhkaa vähennyksistä neuvottelut eivät kuulu YTL 8 luvun piiriin. Työnantajalla 

on neuvotteluihin ryhdyttäessä jo ennakkoajatus tuotannollis-taloudellisten irtisanomispe-

rusteiden täyttymisestä ja viime kädessä työnantaja myös vastaa irtisanomisperusteiden täyt-

tymisestä yksittäisen työntekijän kohdalla hänen voidessaan riitauttaa irtisanomisensa. Nie-

minen edellyttää ennen sopimuksentekoa vähintään yhteisymmärrystä irtisanomisperustei-

den täyttymisestä. Asianmukaisesti käydyissä neuvotteluissa irtisanomisperusteiden täytty-

mistä käsitellään osana työvoiman käytön vähentämisen perusteista neuvottelemista ja pe-

rusteiden täyttymisestä ei liene epäselvyyttä, vaan asiassa päädytään yhteisymmärrykseen. 

Mikäli taloudelliset tai tuotannolliset irtisanomisperusteet eivät täyty ei kyse ole enää yksin 

henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin puutteesta, vaan itse vähentämistoimenpiteen 

perusteettomuudesta, josta työnantaja vastaa. Niemisen toisena kriteerinä sopimuskompe-
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tenssin syntymiselle on, että sopimus toteuttaa neuvotteluiden päämääriä eli esim. vaihtoeh-

tojen kohdalla vähentämisen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamista tai vähentämisestä 

aiheutuvien seurausten lieventämistä.  YTL 8 luvun mukainen neuvotteluvelvoitteen täytty-

minen edellyttää perusteiden, vaikutusten ja vaihtoehtojen käsittelemistä. On vaikea kuvi-

tella tilannetta, jossa neuvotteluissa sovittaisiin asioista, jotka eivät kuulu neuvotteluvelvoit-

teen sisältöön tai toteuta neuvotteluiden päämääriä. Sopimuskompetenssin perustuessa la-

kiin kompetenssi ei mahdollista muunlaisia, kuin lain päämäärien mukaisia sopimuksia. Esi-

merkiksi henkilöstön edustajan sopimusta vähentämisille vaihtoehtoisesta ratkaisusta, joka 

ei rajoita vähennettävien henkilöpiiriä tai lievennä seuraamuksia ei voida pitää YTL:n mie-

lessä vaihtoehtoisena ratkaisuna. Edustajan lakiperusteinen kompetenssi ei ulotu tällaisen 

sopimuksen tekemiseen. Voidaan kysyä asettaako Nieminen henkilöstön edustajan kompe-

tenssille yleisiin YTL:n 8 luvun mukaisiin neuvotteluvelvollisuuden syntymiseen, neuvotte-

luvelvoitteen sisältöön ja neuvotteluvelvoitteen täyttymiseen verrattuna tiukempia kriteerejä 

sitoessaan sopimuskompetenssin sopimuksenteon objektiivisten edellytysten täyttymiseen. 

Nieminen itse toteaa, että henkilöstön edustajalla, jolla on oikeus neuvotella asiassa, on myös 

oikeus tehdä siitä yhteistoimintasopimus. 164 Nähdäkseni asianmukaisesti toteutetut YTL:n 

8 luvun mukaiset neuvottelut täyttävät jo itsessään Niemisen asettamat sopimuksenteon ob-

jektiiviset edellytykset. Näin voidaan katsoa myös Niemisen esittämän valossa, että henki-

löstön edustajan sopimuskompetenssi perustuu suoraan YTL:n henkilöstön edustamista ja 

neuvotteluvelvoitteen täyttymistä koskeviin säännöksiin ilman tiukentavia lisäkriteerejä. 

5 Sovittavista asioista 

Oikeuskirjallisuudessa on pääsääntöisesti katsottu henkilöstön edustajan sopimuskompe-

tenssin perustuvan suoraan YTL:n säännöksiin neuvoteltaessa työvoiman käytön vähentä-

misestä. Kompetenssi ei ole rajoittamaton, vaan sovittavien asioiden piiriä rajoittavat mm. 

pakottava lainsäädäntö ja työehtosopimukset. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata henki-

löstön edustajan sopimuskompetenssin rajoja nostamalla esiin tyypillisesti sopimusneuvot-

teluissa esiin tulevia asioita ja käymällä läpi millaisiin sopimuksiin henkilöstön edustajan 

sopimuskompetenssi ulottuu ja milloin vaaditaan yksittäisen työntekijän myötävaikutusta 

sopimussidonnaisuuden syntymiseen hänen kohdallaan. Yhteistoimintaneuvotteluissa esiin 

nousevat asiat voivat etenkin työvoiman käytön vähentämisen osalta olla hyvin moninaisia. 

                                                 
 

164 Nieminen 2000a, s. 61–62. 



 
 

En pyri tyhjentävään esitykseen mahdollisesti sovittavista asioista, vaan nostan esiin muu-

tamia tyypillisesti sopimusneuvotteluiden kohteena olevia seikkoja. 

5.1. Neuvotteluesityksestä ja neuvottelumääräajoista sopiminen 

YTL jättää neuvotteluiden käytännön järjestelyiden tarkoituksenmukaisen toteuttamisen pit-

kälti neuvotteluosapuolten itsensä päätettäväksi. Laki ei säädä mm. neuvottelukokousten 

määrää tai kulkua. Työnantaja ja henkilöstön edustajat voivat yleisen sopimusvapauden no-

jalla järjestää neuvotteluiden kulun parhaaksi katsomallaan tavalla. Osapuolten kesken voi-

daan sopia muun muassa siitä, missä kokoonpanoissa neuvotteluja käydään, sekä kokous-

ajoista ja -paikoista. 165 YTL säätää neuvotteluiden kulkuun liittyen työnantajan neuvottelu-

esityksen antamisesta sekä neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi noudatettavista neuvottelu-

ajoista. Näistä on kuitenkin mahdollista poiketa henkilöstön edustajan ja työnantajan välisin 

sopimuksin.  

YTL mahdollistaa YTL 8 luvun 45 § mukaisesta neuvotteluesityksestä toisin sopimisen yh-

teistoimintaneuvotteluiden osallisten kesken. Lähtökohtaisesti työnantajan on annettava kir-

jallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseksi viimeistään viisi päi-

vää ennen neuvottelujen aloittamista. Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ainakin neu-

vottelujen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittainen ehdotus neuvotteluissa käsiteltävistä 

asioista. Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin mukaan selvää on, että sopimuksella voidaan luo-

pua neuvotteluesityksen kirjallisen muodon vaatimuksesta. Sen sijaan neuvotteluesityksen 

tekemisestä ei voida kokonaan luopua sopimuksella. Perusteena he esittävät, että mm. eräät 

määräajat on laskettava neuvotteluesityksen tekemisestä. Esitykseen on lisäksi sisällytettävä 

asian kannalta tarpeelliset tiedot. Tiitinen, Saloheimo ja Bruun katsovat, että esitykseksi voi-

daan katsoa vaihtelevat, vapaamuotoisessa yhteydenpidossa esille tulleet aloitteet, jos osa-

puolet ovat yhteisymmärryksessä luopuneet lain muotovaatimuksista. 166 Samalle kannalle 

asettuu Nieminen katsoessaan, että sopimuksella voidaan luopua kirjallisen muodon vaati-

muksesta, mutta ei luopua neuvotteluesityksen antamisesta. 167 Oikeuskäytännössä on kat-
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sottu työnantajan laiminlyöneen YTL:n mukaiset velvoitteensa, kun neuvotteluesityksen an-

taminen on laiminlyöty kokonaan. 168 Sen sijaan oikeuskäytäntöä tilanteesta, jossa neuvot-

teluesityksen antamisesta tai kirjallisen muodon vaatimuksesta luopumisesta olisi sovittu 

henkilöstön edustajan kanssa ei ole kertynyt. Voitaneen kuitenkin katsoa myös oikeuskäy-

tännön puoltavan kantaa, jonka mukaan neuvotteluesityksen antamisesta ei voida kokonaan 

luopua. 

Neuvotteluesityksen antamiseen liittyvästä määräajasta voidaan sopia toisin yhteistoiminta-

neuvotteluiden osallisten kesken. Äimälä ja Kärkkäinen katsovat, että on mahdollista sopia 

neuvotteluiden aloittamisesta heti neuvotteluesityksen antamisen yhteydessä. Heidän tulkin-

tansa perustuu siihen, että yhteistoiminnassa on yleensäkin mahdollista sopia neuvotteluvel-

voitteen ohella myös neuvottelumenettelyyn liittyvistä seikoista. Sopimuksin voidaan YTL 

51 §:n nojalla sivuuttaa neuvottelujen vähimmäiskestoa koskeva vaatimus, joten Äimälä ja 

Kärkkäinen pitävät perusteltuna katsoa, että samanlainen sopimismahdollisuus koskee neu-

votteluesitystäkin. 169 Myös Tiitinen, Saloheimo ja Bruun ovat pitäneet sallittuna neuvotte-

luesityksen määräajasta poikkeamista sopimuksin. Määräaika voidaan heidän mukaansa 

joko poistaa kokonaan tai sitä voidaan lyhentää. 170 YTL:n mukainen 5 päivän aika neuvot-

teluesityksen antamisesta neuvotteluiden alkamiseen on suhteellisen lyhyt henkilöstön edus-

tajien neuvotteluihin valmistautumiseen, eikä ajan lyhentämiseen useinkaan ole intressiä 

etenkään henkilöstön edustajien puolelta, joten sopimismahdollisuudella käytännön merki-

tys jää vähäiseksi. 

Neuvotteluesitystä koskevan sopimuksen ajallista kattavuutta on tulkittu oikeuskirjallisuu-

dessa eri tavoin. Tiitinen, Saloheimo ja Bruun katsovat, että sopimus voidaan tehdä koskien 

vain tiettyä, konkreettista neuvoteltavaksi tulevaa yhteistoiminta-asiaa kerrallaan. Ei voida 

                                                 
 

168 Kts. esim. KKO:1994:118: ”Työnantaja oli laiminlyönyt tehdä työntekijöille yhteistoiminnasta yrityksissä 
annetun lain 7 a §:n 1 momentin edellyttämän kirjallisen neuvotteluesityksen yhteistoimintaneuvotteluihin. 
Työnantajan laiminlyöntiä ei olosuhteet huomioon ottaen pidetty niin vähäisenä, että lomautetun työntekijän 
vaatima hyvitys olisi lain 15 a §:n 2 momentin nojalla voitu jättää tuomitsematta”. Itä-Suomen HO 6.6.1991 S 
91/78. Osakeyhtiö X:n ja A:n välillä oli tosin käyty neuvotteluja ennen A:n tuotannollisilla ja taloudellisilla 
perusteilla tapahtunutta irtisanomista. Näitä neuvotteluja ei voida kuitenkaan pitää YTL 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna yhteistoimintamenettelynä, koska X Oy on laiminlyönyt tehdä sanotun lain 7 a §:n 1 momentin 
mukaisen kirjallisen neuvotteluesityksen. Näin ollen X Oy ei ole myöskään täyttänyt lain 8 §:n 2 momentin 
mukaista neuvotteluvelvoitettaan. Kts. myös Itä-Suomen HO 25.9.1992 S 92/940: Työntekijän irtisanomista 
edeltänyt kokous, jossa yhtiön huonoa taloudellista tilannetta käsiteltiin, ei ole sellainen peruste, että neuvot-
teluesityksen laiminlyöntiä oli pidettävä YTL 15 a §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla olosuhteet huomioon 
ottaen vähäisenä.  
169 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 234–235. 
170 Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s.154. Kts. myös Nieminen 1994, s. 75–76. 



 
 

ajatella, että esim. yksittäisen työntekijän tai luottamusmiehen kanssa tehtäisiin kaikkiin 

henkilöstöryhmiin sovellettava sopimus neuvottelujen aloittamismenettelystä. 171 Sen sijaan 

Nieminen pitää mahdollisena neuvotteluesityksen antamisesta sopimista yleisesti neuvotte-

lumenettelyn organisoimisesta tehtävällä sopimuksella. Toisin sopiminen on mahdollista 

kuitenkin vain yleisesti henkilöstöä tai henkilöstöryhmää koskevien asioiden osalta. 172  

Neuvotteluesityksen antamiseen liittyvistä määräajoista sopimisen lisäksi henkilöstön edus-

tajien sopimuskompetenssin piiriin kuuluu mahdollisuus sopia toisin varsinaisen neuvotte-

luvelvoitteen täyttymiseen liittyvistä määräajoista. Yhteistoimintalain 51 §:ssä säädetään 

neuvotteluille tietyt vähimmäisajat, joista poikkeaminen on mahdollista, mikäli asiasta sovi-

taan neuvotteluosapuolten kesken. Hallituksen esityksen mukaan sekä neuvotteluajasta että 

neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä voidaan sopia toisin. 173 Työntekijöiden keskuudessa yt-

neuvottelut aiheuttavat epävarmuutta oman työn jatkuvuudesta. Tämä voi näkyä myös työ-

tehon heikkenemisenä ja työilmapiirin huonontumisena. Työnantajan intressissä usein on 

neuvottelujen saattaminen päätökseen nopeasti, jotta ratkaisut saadaan täytäntöön ja yrityk-

sen toimintaa voidaan jatkaa ilman neuvotteluiden aiheuttamaa epävarmuutta henkilöstössä. 

Saloheimo katsoo, että mahdollisuus määräajoista sopimiseen parantaa työntekijöiden mah-

dollisuuksia ns. käydä kauppaa neuvotteluajoilla ja vaikuttaa työnantajan päätöksen sisäl-

töön. 174 Sopimismahdollisuus on siis merkittävä sekä työnantajan että henkilöstön edusta-

jien näkökulmasta. 

Äimälä ja Kärkkäinen puoltavat hyvin laajaa neuvottelumääräajoista toisin sopimisen mah-

dollisuutta. Heidän mukaansa sopimus määräajoista poikkeamisesta voidaan tehdä milloin 

tahansa neuvotteluiden aikana. Jo ennen neuvotteluja voidaan sopia laissa säädettyä neuvot-

teluaikaa lyhyemmästä neuvotteluajasta. Heidän kantansa mukaan voidaan sopia periaat-

teessa jopa siitä, että neuvotteluja ei käydä lainkaan. 175 Suhtaudun hyvin varauksellisesti 

Äimälän ja Kärkkäisen esittämään mahdollisuuteen sopia neuvottelumääräajoista poikkea-

misesta jo ennen neuvotteluja sekä mahdollisuudesta sopia siitä, että neuvotteluja ei käytäisi 

lainkaan. YTL edellyttää, neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi, työvoiman vähentämistoi-

menpiteen perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa. 
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Vaikka lain esitöissä todetaan mahdolliseksi sopia toisin lain säätämästä neuvotteluajasta ja 

neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä, ei tämä nähdäkseni oikeuta poikkeamaan koko neuvot-

teluvelvollisuudesta. Vasta neuvotteluiden kestäessä nähdään kuinka paljon aikaa asian pe-

rusteiden, vaikutusten ja vaihtoehtojen asianmukaiseen käsittelyyn tarvitaan, joten sopimi-

nen määräajoista poikkeamisesta voi olla mahdollista vasta neuvotteluiden kestäessä.  Toi-

saalta neuvottelumääräajat antavat mahdollisuuden työntekijöille miettiä omaa asemaansa ja 

tarttua esim. muihin työtarjouksiin. Neuvottelumääräaikojen pituudella voi olla työnteki-

jöille myös taloudellista merkitystä. Neuvottelumääräajan lyhentyminen tarkoittaa tyypilli-

sesti henkilöstöratkaisujen kuten irtisanomisten nopeampaa toimeenpanoa verrattuna tilan-

teeseen, jossa neuvotteluja käydään koko lain säätämä määräaika. Tämä luonnollisesti ly-

hentää työnantajan palkanmaksuvelvollisuutta neuvotteluiden lyhentymistä vastaavalla 

ajalla. 176  

Äimälä ja Kärkkäinen katsovat, että neuvotteluiden kestäessä voidaan sopia siitä, että neu-

votteluja ei jatketa säädetyn määräajan loppuun. Tällaista sopimusta on tulkittu niin, että 

asiallisesti osapuolet toteavat neuvotteluvelvoitteen tulleen täytetyksi. Määräajoista ja neu-

votteluvelvoitteen täyttymisestä sopiminen ei edellytä yksimielisyyttä itse neuvoteltavassa 

asiassa. Osapuolet voivat edelleen olla eri mieltä esimerkiksi irtisanottavien määrästä. Täl-

laisessa tilanteessa neuvotteluvelvoite voidaan katsoa täytetyksi ja neuvottelut päättyneeksi 

ja työnantaja tekee tämän jälkeen ratkaisunsa asiassa. 177 Kyseessä on näin ollen vain neu-

vottelumääräaikojen lyhentämisestä ja neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä, ei neuvottelui-

den kohteena olevista sisällöllisistä asioista sopiminen. Myös Nieminen katsoo, että henki-

löstön edustajan kompetenssin piiriin kuuluu myös sellaisen sopimuksen solmiminen, jonka 

ainoana oikeusvaikutuksena on neuvotteluvelvollisuuden täyttyminen ja neuvottelumäärä-

ajan lyhentyminen.178 Puollan Äimälän ja Kärkkäisen ja Niemisen kantaa ja katson, että neu-

vottelumääräaikaa lyhyemmistä neuvotteluista on mahdollista sopia neuvotteluiden kestä-

essä. Pidän sopimuksen edellytyksenä sitä, että neuvotteluvelvoitteen alaiset asiat on käsi-

                                                 
 

176 Kts. myös Saloheimo 1997, s. 151. Saloheimo katsoo, että neuvottelumääräajoilla on työntekijöiden suojan 
kannalta tärkeä merkitys. Henkilöstövähennyksille vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi on varattava riit-
tävä aika. Sen lisäksi neuvottelumääräajat täydentävät irtisanomis- tai lomautusilmoitusajan sopeutumisaikaa 
ennen henkilöstövähennysten toimeenpanoa. Kts. myös Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 157.  
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178 Nieminen 2000b, s. 240-241. 



 
 

telty huolellisesti ja todettu, ettei neuvoteltavaa enää ole. Sopimus neuvottelumääräajan ly-

hentämisestä, kun neuvottelut päättyvät tuloksettomina ei edellytä sisällöllisistä asioista so-

pimista.  

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty myös päinvastainen kanta, eli että neuvottelumääräaikojen 

väistyminen edellyttää myös sisällöllisistä asioista sopimista. Tiitinen, Saloheimo ja Bruun 

suhtautuvat kielteisesti sopimukseen, jolla sovittaisiin vain neuvottelumääräajoista. He kat-

sovat, että määräaikojen noudattamisvelvollisuus väistyy, jos saadaan aikaan sopimus sisäl-

löllisistä asioista. Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin mukaan sopimusmahdollisuudessa ei ole 

kysymys siitä, että vain menettelyllisestä seikasta eli määräajoista sovittaisiin toisin. Heidän 

mukaansa yhteistoimintasopimuksen selkein oikeusvaikutus on määräaikojen noudattamis-

velvollisuuden väistyminen. Se on kuitenkin vain sopimuksen syntyyn kytkeytyvä, mutta 

sen sisällöstä riippumaton seuraus. Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin tulkinnan kohteena ollut 

vuoden 1978 YTL:n neuvottelumääräaikojen syrjäyttäminen edellytti sanamuotonsa mukai-

sesti, että ”asiasta on sovittu”. Tiitisen, Saloheimon ja Bruunin mukaan sopimus tarkoittaa 

oikeustointa, jolla on sisältönsä mukaisia, sopijapuolia oikeuttavia ja velvoittavia vaikutuk-

sia eli sisällöllistä ei vain menettelyllistä vaikutusta. 179 Myös Saloheimo katsoo, että neu-

vottelumääräaikojen syrjäyttäminen edellyttää, että neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmär-

rykseen, joka osapuilleen kattaa neuvottelujen alaisen asiakokonaisuuden. Sopimuksen te-

keminen ei välttämättä syrjäytä neuvotteluvelvoitetta. Kaikkia neuvotteluvelvollisuuden 

alaisia asioita on käsiteltävä neuvotteluissa, vaikka jostakin osakysymyksestä, kuten irtisa-

nottavien valintaperusteista, päästäisiin sopimukseen. 180 Tulkitsen Saloheimon kantaa niin, 

että myös hän edellyttää neuvottelumääräaikojen syrjäytymiseksi sopimusta sisällöllisistä 

asioista, ei pelkästään neuvottelumääräaikojen syrjäyttämisestä. Kantojen valossa on mah-

dollista ajatella, että mikäli sopimusta ei sisällöllisistä asioista ei synny, tulisi neuvotteluiden 

jatkua säädettyjen määräaikojen loppuun. Näkemystä voidaan kritisoida sillä perusteella, 

että neuvotteluiden kestäessä voidaan todeta, että neuvotteluiden alaiset asiat on huolellisesti 

käsitelty, mutta edellytyksiä asiasta sopimiseen ei ole ja lopulliset ratkaisut jäävät työnanta-

jan tehtäväksi. Katson, että tällaisessa tilanteessa neuvotteluja ei ole mielekästä pitkittää 
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määräaikojen loppuun, kun neuvoteltavaa ei ole. Tällöin sopimus määräaikojen sivuuttami-

sesta merkitsisi myös toteamusta neuvotteluvelvoitteen täyttämisestä.  

5.2. Liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä sopiminen 

Liiketoiminnan suunnittelu ja sitä koskevat tarkemmat valinnat ja ratkaisut kuuluvat työn-

antajan liikkeenjohtovallan piiriin. Yhteistoimintalaki ei säätele lainkaan liikkeenjohdolli-

sesta toimenpiteestä sopimista, eikä yhteistoimintalailla ole tarkoitus rajoittaa työnantajan 

liikkeenjohdollista valtaa. Yhteistoimintamenettely ei rajoita työnantajan päätösoikeutta, 

mutta yhteistoimintamenettelyä edellytetään ennen kuin työnantaja voi käyttää tätä päätös-

valtaansa. 181 Liikkeenjohtovaltaa ei ole työoikeudessa luettu työsuhteen säännöstyskeinon 

asemaan, jolla voitaisiin suoraan säännellä työsuhteen ehtoja, vaikka sen käytöllä on työ-

suhteen ehtojen määräytymisen kannalta tärkeä välillinen vaikutus. Se ei ole myöskään 

työsuhteen ehdon asemassa, jolloin siitä voitaisiin sopia työoikeudellisilla sopimustyy-

peillä. 182 Tästä huolimatta oikeuskirjallisuudessa on katsottu mahdolliseksi yhteistoiminta-

neuvotteluissa päästä sopimukseen myös itse liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä. Henki-

löstön edustajan sopimuskompetenssi voitaneen katsoa perustuvan lähinnä yleiseen sopi-

musvapauteen. 

YTL 8 luvun mukaisten neuvotteluiden sisältöön kuuluu työvoiman vähentämistarpeen 

synnyttävän toimenpiteen perusteiden käsittely ja tässä yhteydessä voi tulla käsiteltäväksi 

itse liikkeenjohdollinen toimenpide. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta neuvo-

tella itse toimenpiteestä, vaan vain sen henkilöstövaikutuksista. Saloheimo katsoo, että 

neuvottelujen piiriin kuuluvat liikkeenjohdollisten ratkaisujen, kuten yrityksen toiminnan 

siirron tai olennaisen supistamisen perusteet. Näistä asioista voidaan Saloheimon mukaan 

sopia YTL:n mukaisin oikeusvaikutuksin. 183 Saloheimon kanssa samalla kannalla on Ru-

sanen, jonka mukaan työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä voidaan solmia työnan-

tajan liikkeenjohtovallan alueelle kuuluvia sopimuksia. Sopimukset voivat koskea tuotan-

tokysymyksiä eli esim. työ- ja tuotantomenetelmiä. Liikkeenjohtovallan alueelle kuulu-

vissa asioissa voidaan sopia esim. rakennemuutokseen liittyvästä yrityksen laajentamisesta 

tai uuden liikkeen perustamisesta tai tuote- ja palveluvalikoiman uudistamisesta. Yhteistoi-

mintasopimuksella voidaan rajoittaa liikkeenjohtovallan käyttöä yrityksessä. Tavoitteena 
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tällaisessa sopimuksessa on yrityksen kehittäminen työnantajan ja henkilöstön välisessä 

yhteistyössä. Rusanen katsoo, että yhteistoimintalaki sopimisen mahdollistamalla täyden-

tää olennaisella tavalla henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa liikkeenjohtovaltaan kuulu-

viin asioihin. 184 Myös Nieminen katsoo, että sopimukset liikkeenjohtovallan alaisista asi-

oista ovat mahdollisia. Yhteistoimintasopimuksella voidaan sopia tuotannollisista puitteista 

ja järjestelyistä, joissa työ suoritetaan. 185  

Nieminen korostaa, että liiketoimintaratkaisusta tehty yt-sopimus on tärkeää pitää erillään 

yhteistoimintasopimuksesta, jossa sovitaan liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä johtuvista 

vaikutuksista työntekijöiden työsuhteen ehtoihin. Nämä sopimukset eroavat toisistaan 

olennaisesti oikeusvaikutuksiltaan. Yhteistoimintasopimuksen määräykset, jotka koskevat 

konkreettisia henkilöstövaikutuksia, kuten siirtoja tehtävistä toisiin tai koulutusta voivat 

tulla sellaisiksi työsuhteissa noudatettaviksi ehdoiksi, joihin yksittäisellä työntekijällä on 

oikeus vedota työsopimuksen ehtona. Sen sijaan liiketoimintaratkaisuista tehdyllä sopi-

muksella ei tällaista oikeusvaikutusta voi olla. Liikkeenjohdollisista päätöksistä tehdyt so-

pimukset vaikuttavat välillisesti työsuhteiden ehtoihin, mutta niitä ei voida pitää varsinai-

sina työsuhteiden ehtoina. 186 Samalla kannalla ovat Kairinen, Hietala ja Ojanen todetes-

saan, että liikkeenjohdollisista toimenpiteistä syntyvät sopimukset ovat luonteeltaan puh-

taasti velvoiteoikeudellisia sopimuksia erotuksena työsuhteen ehtoja koskevista yhteistoi-

mintasopimuksista. 187 Myös Rusanen katsoo Niemiseen viitaten, että liikkeenjohtovaltaa 

koskevat sopimukset koskevat työyhteisössä noudatettavaksi tulevia ehtoja, jotka saavat 

oikeusvaikutuksensa velvoiteoikeudellisten säännösten kautta. 188 Mikäli liikkeenjohdolli-

sesta asiasta tehtyä sopimusta ei noudateta, yhteistoimintalain kannalta sopimuksen nou-

dattamatta jättäminen johtaa tarpeeseen käsitellä asia uudelleen yhteistoimintamenette-

lyssä.  Muuten kysymykseen voivat tulla lähinnä siviilioikeudelliset seuraamukset, kuten 

vahingonkorvausvelvollisuus. Rusanen katsoo, että asiavaltuutta mahdollisessa oikeuden-

käynnissä käyttää henkilöstön edustaja. 189 Rusanen ei avaa kantaansa enempää. Näkemys 
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herättää kysymykseen mihin henkilöstön edustajan kompetenssi asiavaltuuden käyttämi-

seen asiassa perustuu sopimuksen mennessä perinteisesti esim. luottamusmiehen asemaan 

kuuluvien tehtävien ulkopuolelle.  

Liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä sopiminen sinällään käy hyvin yksiin YTL:n tavoit-

teiden kanssa lisäten henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksessä tehtäviin päätöksiin, 

jotka koskevat heidän työtään ja työolojaan. YTL ei säädä lainkaan liikkeenjohdollisesta 

toimenpiteestä sopimisesta ja sopimus menee perinteisen henkilöstön edustajan tehtävä-

kentän eli henkilöstön edunvalvonnan ulkopuolelle. Sopimuksilla on vain välillinen vaiku-

tus yksittäisen työsuhteen ehtoihin, eikä yksittäisellä työntekijällä ole oikeutta vedota teh-

tyyn sopimukseen. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin perusta ja rajat voivatkin 

muodostua ongelmalliseksi. Sopimisen lisäarvo verrattuna asian käsittelyyn yhteistoimin-

nassa jäänee vähäiseksi henkilöstön edustajalla ollessa vain rajoitetusti keinoja vedota teh-

tyyn sopimukseen työnantajan poiketessa yhdessä sovitusta.  

5.3. Sopiminen muutoksesta työsuhteen olennaiseen ehtoon 

5.3.1. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin rajat 

Neuvoteltaessa työvoiman käytön vähentämisen henkilöstövaikutuksista ja vaihtoehdoista 

neuvotteluiden kohteeksi voi tulla laajasti erilaisia työsuhdeasioita, jopa laajemmin kuin 

mitä työnantajan neuvotteluvelvoite kattaa. Vaihtoehtona henkilöstövähennyksille voivat 

tulla kyseeseen muutokset työntekijöiden työsuhteiden ehtoihin. Lähtökohtaisesti YTL:lla ei 

ole tarkoitettu puuttua työsuhteen ehtojen aineelliseen säätelyyn, vaan työsuhteen ehdot 

määräytyvät YTL:n tarkoittamissa tilanteissa työsopimusten ja työehtosopimusten perus-

teella. Työsuhteen ehtojen yksityiskohtainen käsittely ei kuulu yhteistoimintamenettelyn, 

vaan työehtosopimusten mukaisten neuvottelujärjestysten piiriin. Yhteistoimintamenette-

lyssä voidaan kuitenkin käsitellä suunnitellun toimenpiteen vaikutusta kysymyksessä olevan 

henkilöstön työsuhteen ehtoihin yleisesti. Kysymys ei tällöin ole työsuhteen ehtojen aineel-

lisesta sisällöstä neuvottelemisesta. 190 Irtisanomisille vaihtoehtoiset henkilöstöratkaisut 

saattavat merkitä heikennyksiä yksittäisten työntekijöiden työsopimuksella solmittuihin eh-
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toihin. On juridisesti ongelmallista, onko työnantajalla oikeus noudattaa henkilöstön edus-

tajan kanssa solmittua yhteistoimintasopimusta, mikäli se merkitsee heikennystä yksittäisen 

työntekijän työsopimuksen tasoisiin ehtoihin. 191  

Selvää on, että yhteistoimintasopimuksella ei voida poiketa pakottavista lain, kuten TSL:n 

määräyksistä. Myöskään työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen ehdottomista mää-

räyksistä ei voida poiketa työntekijöiden haitaksi. 192 Työehtosopimukset ovat normisopi-

muksia, jotka vaikuttavat pakottavasti ja automaattisesti työnantajan ja työntekijän välisessä 

suhteessa, eikä yhteistoimintasopimus vapauta työnantajaa sidonnaisuudesta työehtosopi-

muksen noudattamiseen. Työnantajalla ei ole oikeutta poiketa yhteistoimintasopimuksen pe-

rusteella häntä sitovan työehtosopimuksen vähimmäistasosta. 193 Sama koskee yleissitovia 

työehtosopimuksia. 194 Työsopimus on keskeinen työntekijän toimenkuvan määrittelyssä. 

Työsopimuksensa nojalla työntekijä on velvollinen tekemään työtä, joka välittömästi liittyy 

hänen varsinaiseen työhönsä eikä olennaisesti muuta työn laatua. Vaikka olosuhteet muut-

tuisivat, työsopimus on lähtökohtaisesti voimassa sellaisena kuin se on tehty. Toinen sopi-

muskumppani ei voi yksipuolisesti ja sopimuskumppania sitovasti muuttaa sopimuksen eh-

toja, ellei tällainen valta perustu oikeuttavaan säännökseen tai määräykseen. Voidakseen 

muuttaa työsopimuksen olennaista ehtoa yksipuolisesti, on työnantajalla oltava työsopimus-

laissa tarkoitettu irtisanomisperuste. Pacta sunt servanda -periaatteesta johtuen työnantajan 

tulee irtisanomisperusteeseen vedoten irtisanoa koko työsopimus päättymään ja hänen on 

tehtävä työntekijälle tarjous uudeksi työsopimukseksi. Tällaisessa tilanteessa katsotaan työ-

sopimuksen irtisanomisen tapahtuneen muuttamistarkoituksessa. Kysymyksessä on irtisano-

miseen liitetty tarjous uudeksi sopimukseksi. Työntekijä voi halutessaan hyväksyä uuden 

sopimuksen tai katkaista sopimussuhteen. 195  

Sopimusoikeudellisen pääsäännön mukaan sopimusta ei voi tehdä kolmannen rasitukseksi. 

Tähän vedoten oikeuskirjallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että henkilöstön edustajan 

                                                 
 

191 Nieminen 2000a, s. 149. 
192 Kts. mm. Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 165–166 ja Kairinen 2004, s. 162–163. 
193 Nieminen 2000a, s. 141–144. Työehtosopimusosallisilla on luonnollisesti sopimuskompetenssinsa rajoissa 
mahdollisuus antaa oikeus työehtosopimuksen säännöksistä poikkeamiseen yhteistoimintasopimuksella tai so-
pimustyyppiä sääntelemättä, mutta asian tarkempi käsittely rajautuu tämän tutkielman ulkopuolelle. Kairinen 
2004, s. 162-163, 165. Tahdonvaltaiset lain ja työehtosopimuksen määräykset voidaan sen sijaan syrjäyttää 
sopimuksella, samoin voidaan sopia asioista, joista ei ole sitovaa ylemmänasteista normia. Kairisen mukaan 
myös työehtosopimuksessa annettu oikeus sopia asiasta paikallisesti antaa yt-sopimiselle oikeutuksen. 
194 Nieminen 2000a, s. 148. 
195 Nieminen 1994, s. 86–87. 



 
 

solmimalla yhteistoimintasopimuksella ei voida poiketa yksittäisen työntekijän työsopimuk-

sesta tämän etuja heikentäen. Rusanen katsoo, että rajoitus koskee sekä nimenomaista työ-

sopimusta että ehtoja, jotka ovat tulleet työsopimuksen osaksi vakiintuneen käytännön 

myötä. Näin ollen henkilöstön edustaja ei voi sopia yksittäistä työntekijää sitovasti esim. 

hänen työsopimustaan huonommasta työsuhdeturvasta, palkan suuruudesta tai tehtävänku-

vasta. Työntekijän hyväksi voidaan sopia työsopimuksen tai työehtosopimuksen rajoitta-

matta. 196 Heikennyksistä sopimiseen vaaditaan työntekijältä nimenomainen valtuutus, joka 

on aina peruutettavissa. 197 Nimenomaista valtuutusta edellyttää myös Kairinen, joka katsoo, 

että pelkkä yt-edustajan asema ei riitä työsopimuksen ehtoja muuttavaan sopimiseen. Työ-

sopimusehtojen olennaisesti muuttuessa, kuten siirroissa työsopimuksessa sovituista tehtä-

vistä toisiin, on kyseessä olennainen yksilöä koskeva asia ja edustajalla tulee olla sopimiseen 

asianomaisten työntekijöiden suostumus tai valtuutus. 198 Nieminen kritisoi valtuutukseen 

perustuvaa sopimusmekanismia yksin riittämättömänä. Valtuutuksen kohdalla ongelmaksi 

muodostuvat työntekijät, jotka eivät valtuutusta halua antaa ja jäävät näin ollen kollektiivi-

sesti sovittavien henkilöstöjärjestelyiden ulkopuolelle. Usein järjestely on sen luonteinen, 

kuten kollektiiviset palkanalennukset tai lomautusjärjestelyt, että tasapuolisen kohtelun vel-

voitteen nimessä kaikki työntekijät tulisi saada sitoutettua ratkaisuun, jopa vastoin omaa tah-

toaan. 199 Oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kantojen valossa tulkitsen, että henkilöstön 

edustajalla olisi oikeus sopia muutoin irtisanomisperustetta edellyttävästä olennaisesta muu-

toksesta työsuhteen ehtoihin vain työntekijän nimenomaisen valtuutuksen nojalla. Rusasen, 

Kairisen ja Saloheimon kannoista ei ole suoraan pääteltävissä, miten he suhtaututuvat hen-

kilöstön edustajan sopimuskompetenssiin tilanteessa, jossa työsuhteen olennaisen ehdon 

muuttamiseksi vaadittavat irtisanomisperusteet täyttyvät, ja työnantajalla olisi näin ollen oi-

keus toteuttaa muutos työsuhteen ehtoihin yksipuolisesti.  

                                                 
 

196 Rusanen 1994, s. 250–251. Kts. myös Saloheimo 1997, s. 157, joka katsoo, että työsuhteen ehdon heiken-
tämisestä sopiminen edellyttää sopimista työntekijän itsensä kanssa. Sopiminen edellyttää, että kysymyksessä 
on tahdonvaltaisesti säännelty asia, josta voidaan sopia työsopimuksella. Tällainen sopimus voi koskea muu-
tosta, jonka toimeenpaneminen muutoin edellyttäisi irtisanomisperustetta ja -menettelyä kuten toimenkuvan 
olennainen muuttaminen tai palkkauksen alentaminen. 
197 Rusanen 2009, s. 179–180. 
198 Kairinen – Murto – Ihalainen – Kivelä 2008, s. 50. 
199 Nieminen 2000a, s. 152–153. 



 
 

Asiaa tarkastellut Nieminen katsoo, että irtisanomisperusteen vaikuttaessa kollektiivisesti 

koko henkilöstöön, tiettyyn henkilöstöryhmään tai samaa työtä tekevien työsuhteisiin on pe-

rusteltua katsoa, että työsopimukset ovat juridisesti irtisanomisperusteen kautta yhteydessä 

toisiinsa ja työsopimuksen ehtojen muuttamiselle on perusteltua antaa yhdenmukainen oi-

keudellinen merkitys. Mikäli irtisanomisperusteiden täyttyminen koskee henkilöstöryhmää 

tai koko henkilöstöä yleisesti Niemisen mukaan henkilöstön edustajalla on oikeus sopia kol-

lektiivisesti toteutettavista muutoksista yhteistoimintasopimuksella. Sopimusoikeutta voi-

daan oikeudellisesti perustella myös työnantajaa sitovan tasapuolisen kohtelun velvoitteen 

täyttämisellä. Työnantajalla tarjolla olevan työn kokonaisuutena vähentyessä irtisanomispe-

rusteen täyttävällä tavalla voidaan palkanalennukset tai lomautusjärjestelyt ulottaa koske-

maan myös työntekijää, jonka tekemä työ ei ole konkreettisesti vähentynyt, jos työnantajan 

hänelle tarjolla oleva työ tai entisillä ehdoilla tehtävä työ on vähentynyt. Nieminen katsoo, 

että entisillä ehdoilla tarjolla olevan työn vähentyminen muodostaa irtisanomisperusteen 

kollektiiviselle työsopimuksen ehtojen muuttamiselle ja tasapuolisuusvelvoitteen täyttämi-

nen on yksi peruste sille, että yhteistoimintasopimuksella on oikeusvaikutuksia työnantajan 

ja yksittäisen työntekijän välisessä oikeussuhteessa. Niemisen mukaan työsopimuksen sito-

vuutta yksittäisen työntekijän ja työnantajan välisessä oikeussuhteessa ei voida perustaa pel-

kästään arvioinnille työsopimuksesta kaksiasianosaissuhteena. Oikeusvaikutusten arvioin-

nissa voidaan huomioida myös tilanteen poikkeuksellisuus, joka oikeuttaa yrityksen ja työn-

tekijäkollektiivin etujen ensisijaisuuden yksittäisen työntekijän etuihin nähden. 200  

Nieminen rinnastaa työnantajan yhteistoimintasopimuksen nojalla toimeenpaneman työsuh-

teen ehtojen muutoksen tilanteeseen, jossa työnantaja on toteuttanut työsuhteen ehdon muu-

toksen yksipuolisesti irtisanomalla työsopimuksen muuttamistarkoituksessa. Yhteistoimin-

talaissa ei säädetä, että yhteistoimintasopimus sitoisi yksittäistä työntekijää. Yksittäisellä 

työntekijällä on siis aina oikeus riitauttaa irtisanomisensa irtisanomisperusteiden täyttymi-

sen osalta. Sen sijaan hänellä ei ole oikeutta riitauttaa yhteistoimintasopimuksen sisältöä siltä 

osin, kuin siinä on sovittu vaihtoehtoisista ratkaisuista, elleivät ratkaisut ole TSL:n tai työ-

ehtosopimuksen vastaisia. Mikäli irtisanomisperusteet täyttyvät yksittäisen työntekijän koh-

dalla, hän joutuu mukautumaan työsopimuksensa muutokseen sen mukaisena kuin yhteis-

                                                 
 

200 Nieminen 2000b, s. 236–238. 



 
 

toimintasopimuksella on sovittu tai lopettamaan työnteon työnantajan irtisanomana, jos kat-

soo, ettei halua jatkaa työsuhdettaan muuttuneilla ehdoilla. 201 Työnantajan on mahdollista 

toteuttaa muutokset, kuten sopimusta vastaavat palkanalennukset, sopimuksen ulkopuolelle 

jääneiden työntekijöiden osalta yksipuolisesti, kunhan heidän kohdallaan irtisanomisperus-

teet täyttyvät. 202 Voitaneen tulkita, että Niemisen kannan mukaan yhteistoimintasopimuk-

sella ei ole itsenäistä vaikutusta, eli se ei anna työnantajalle laajempia valtuuksia työsuhteen 

olennaisen ehdon muuttamiseen verrattuna tilanteeseen, jossa työnantaja toteuttaa muutok-

sen työsuhteen ehtoihin yksipuolisesti. Näyttövaikutus irtisanomisperusteiden täyttymisestä 

sopimuksella voi olla. Niemisen kanta ei siis tulkintani mukaan mene henkilöstön edustajan 

sopimuskompetenssin osalta aiemmin esitettyjä Rusasta 203, Saloheimoa 204 ja Kairista 205 

pidemmälle. Mikäli irtisanomisperusteet eivät täyty voidaan työsuhteen ehtoa muuttaa vain 

työntekijän itsensä kanssa sopimalla tai henkilöstön edustajalle annetun nimenomaisen val-

tuutuksen nojalla. Irtisanomisperusteen täyttyessä henkilöstön edustajalla on sopimuskom-

petenssi sopia työsuhteen ehtojen muutoksesta. Sopimus ei tuo kuitenkaan mitään lisää ver-

rattuna tilanteeseen, jossa työnantaja toteuttaa muutoksen yksipuolisesti.  

5.3.2. Kehys- ja raamisopimukset 

YTL:ssa ei säädetä siitä, että edustajan tekemä yhteistoimintasopimus työsopimuksen ehdon 

muuttamisesta sitoisi hänen edustamiaan työntekijöitä. Edustajalla ei ole kompetenssia sopia 

yksittäistä työntekijää sitovasti heikennyksistä hänen työehtoihinsa. Tämän vuoksi yhteis-

toimintasopimukset työsuhteen olennaisten ehtojen heikennyksistä ovat tyypillisesti luon-

teeltaan ns. kehys- tai raamisopimuksia, joilla pyritään kollektiivisesti vaikuttamaan yksit-

täisten työsuhteiden ehtoihin ja ohjaamaan yksilötason sopimista eli saamaan aikaan tietyn-

sisältöisiä yksittäisiä työsopimuksia. 206 Sopimuksessa voidaan myös sopia työnantajaa vel-

voittavan tasapuolisen kohtelun velvoitteen täyttämiseksi, että työnantaja sitoutuu toteutta-

maan henkilöstön edustajan kanssa sopimansa järjestelyt yksipuolisesti niiden työntekijöi-

den työsuhteissa, jotka ovat kieltäytyneet kollektiivisesti sovituista henkilöstöjärjestelyistä. 

                                                 
 

201 Nieminen 2000a, s. 164-165. 
202 Nieminen 2000a, s. 307. 
203 Rusanen 1994, s. 250–251.  
204 Saloheimo 1997, s. 157. 
205 Kairinen – Murto – Ihalainen – Kivelä 2008, s. 50. 
206 Kehys- tai raamisopimuksia voidaan käyttää myös esim. työvoiman vähentämisen yhteydessä sopien esim. 
tukipakettien myöntämistä koskevista periaatteista tai koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisuiden yleisistä peri-
aatteista. 



 
 

Tämä luonnollisesti edellyttää, että muuttamiseen oikeuttavat irtisanomisperusteet täyttyvät 

sopimuksen ulkopuolelle jääneiden kohdalla. 207 

Raamisopimukset edellyttävät yksittäisen työntekijän sitoutumistahtoa eli omaa tahdonil-

maisua tai muuta sopimiseksi tulkittavaa käyttäytymistä tullakseen hänen kohdallaan sito-

viksi työsuhteen ehdoiksi. Yksittäinen työntekijä voi ilmaista sitoutumistahtonsa antamalla 

nimenomaisesti suostumuksensa tai hyväksyntänsä työsuhteensa ehtoja koskeville ratkai-

suille tai vaihtoehtoisesti yksittäisen työntekijän suostumus tai hyväksyntä voi ilmetä hiljai-

sesti. Tällaisessa tapauksessa työsopimustasoisen sopimussidonnaisuuden välttääkseen 

työntekijän on nimenomaisesti irrottauduttava työnantajan ja henkilöstön edustajan välisestä 

yhteistoimintasopimuksesta. Tapauksessa, jossa yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen 

merkitsisi työntekijän työsopimustasoisen työsuhteen olennaisen ehdon muuttamista, ei hä-

nellä ole velvollisuutta sitoutua sopimukseen ja jatkaa muutetulla ehdolla. Mikäli yksittäinen 

työntekijä ei suostu muutokseen kyseeseen tulee työnantajan puolelta, sopimuksen sito-

vuutta koskevan säännöksen puuttuessa, työsopimuksen irtisanominen sen muuttamistarkoi-

tuksessa. 208  

5.3.3. Sopiminen kollektiivisista palkanalennuksista 

Esimerkkinä henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin piiriin kuuluvasta henkilöstövä-

hennyksille vaihtoehtoisesta ratkaisusta, joka kohdistuu kollektiivisesti koko henkilöstön tai 

henkilöstöryhmän työsuhteiden ehtoihin, käsittelen seuraavaksi sopimusta kollektiivisista 

palkanalennuksista. Yksi työnantajan tärkeimmistä velvoitteista on palkan maksaminen. Pal-

kan muutokset onkin oikeuskäytännössä katsottu herkästi olennaisiksi työsuhteen ehtojen 

muutoksiksi, joihin työnantajalla on oikeus vain irtisanomisperusteen käsillä ollessa. Palkan 

määrän lisäksi myös palkkausperuste ja palkkausjärjestelmä sekä erilaiset rahanarvoiset 

luontoisedut tulkitaan lähes aina työsuhteen olennaisiksi ehdoiksi. 209 Oikeuskäytännön va-

lossa kollektiivinen palkanalennus on mahdollista vain, mikäli se on yhdessä muiden sanee-

raustoimenpiteiden kanssa välttämätön yhtiön toimintaedellytyksien turvaamiseksi eikä työ-

ehtosopimuksen vähimmäistasoa aliteta. 210 Palkanalennus on käytettävissä vasta vakavissa 

                                                 
 

207 Nieminen 2000a, s. 307. 
208 Nieminen 200b, s. 238-239 ja 310-312. 
209 Engblom 2012, s. 129–130. Kts. olennaisen ehdon käsitteestä esim. Tiitinen – Kröger 2012, s. 826–827 ja 
Valkonen 2017 osa III luku 10 Työsuhteen ehtojen muuttaminen, lähtökohdat, olennainen ja epäolennainen 
ehto. 
210 Kts. esim. KKO 1996:89: ”Yhtiön taloudelliset edellytykset tarjota työtä entisin ehdoin olivat vähentyneet 
niin, että sillä oli oikeus irtisanoa työntekijöitään. Yhtiö saattoi tällöin irtisanomisen sijasta irtisanomisaikoja 



 
 

taloudellisissa vaikeuksissa eli vaihtoehtona tulee olla toiminnan kokonaan lopettaminen. 

Työntekijöiden määrää tulee lisäksi olla jo vähennetty niin paljon, ettei toimintaa enää voisi 

pienemmällä työntekijämäärällä jatkaa. Vaihtoehto on siis käytettävissä hyvin poikkeus-

luonteisesti ja sen soveltamisala on hyvin rajoittunut. Työnantajan on oikeuskäytännössä 

asetettujen edellytysten mukaan yksilöitävä palkan alennuksen olevan välttämätön yrityksen 

toimintaedellytyksien turvaamiseksi. 211 Työsopimuksella on voitu sopia työehtosopimuk-

seen nähden korkeammasta palkasta, jolloin työehtosopimuksen tason ylittävä osa palkasta 

on voimassa työsopimustasoisesti. 212  Palkanalennukset on mahdollista kohdistaa tällaiseen 

työehtosopimuksen vähimmäispalkat ylittävään palkanosaan. Työnantajalla on oikeus koh-

distaa palkkojen alentaminen vain osaan työntekijöistään, jos muut ovat jo sopineet vastaa-

vasta säästöstä. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun nimissä toisiin työntekijöihin voidaan 

näiden kieltäytyessä yhteisistä säästöistä kohdistaa muita yhteismitallisia säästötoimenpi-

teitä. Tasapuolisen kohtelun vaatimus ei estä sitä, etteikö palkan alentaminen voisi koskea 

eri tavoin osaa henkilöstöstä, jos tasapuolisuudesta poikkeamiselle on hyväksyttävä syy. Täl-

lainen peruste voi olla edellytysten vallitessa esimerkiksi samanaikainen tarve yhdenmukais-

taa tasapuolisen kohtelun vaatimuksen mukaisesti työsopimuksen ehtoja. Kun palkan alen-

tamisessa on kyse kollektiivisesta perusteesta, tasapuolisuus sallii alentamisen kohdistami-

nen myös niihin työntekijöihin, joiden työ on työnantajan kannalta välttämätöntä ja joihin 

irtisanomisperustetta ei voisi käytännössä kohdistaa vähentämistoimenpiteenä. 213 

Nieminen katsoo, että kollektiiviset palkanalennukset kuuluvat työnantajan ja henkilöstön 

edustajan sopimusoikeuden piiriin, sillä edellytyksellä, että alennuksella pyritään vähentä-

misen kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseen tai vähentämisestä aiheutuvien seuraa-

musten lieventämiseen. 214 Palkanalennuksilla irtisanomiset voidaan joissain tapauksissa 

                                                 
 

noudattaen yksipuolisesti alentaa heidän palkkojaan, kun palkat alentamisen jälkeenkin täyttivät alan työehto-
sopimuksen vähimmäistason ja toimenpide yhdessä muiden käytettävissä olleiden saneeraustoimenpiteiden 
kanssa osoittautui välttämättömäksi yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi”. 
211 Kts. esim. KKO 1997:83 ja KKO 2005:25, sekä Valkonen 2017, osa III luku 10 Työsuhteen ehtojen muut-
taminen, palkan yksipuolinen alentaminen, päättämisperusteinen muutos, erityinen kynnys. 
212 Nieminen 2000a, s. 150. 
213 Valkonen 2017, osa III luku 10 Työsuhteen ehtojen muuttaminen, palkan yksipuolinen alentaminen, päät-
tämisperusteinen muutos, toimenpiteen kohdistaminen. 
214 Nieminen 2000a, s. 291. Kts. myös Saloheimo 1987. Saloheimo katsoo, että myös varsinaisten vähentämis-
toimien ulkopuolelle jääviin työntekijöihin kohdistuvat vaikutukset voivat jossain määrin tulla neuvottelujen 
ja sopimisen kohteeksi. Näin voi olla esim. pyrittäessä lieventämään vähentämisestä johtuvia taloudellisia ja 
sosiaalisia haittoja käsittelemällä mm. töihin jäävien työjärjestelyitä ja yrityksen tarjoamia etuuksia. 



 
 

välttää tai niitä voidaan rajoittaa. Palkkausjärjestelyistä sopimalla työntekijät voivat vasta-

vuoroisesti saada työnantajan lupauksen työsuhdeturvasta ja työn jatkuvuudesta sopimuksen 

voimassaoloajaksi. Yritys taas pystyy jatkamaan toimintaansa saavutettujen palkkasäästöjen 

turvin. Palkanalennukset mahdollistavat usein irtisanomisia, lomauttamisia ja osa-aikaista-

misia paremmin henkilöstön tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun. Nieminen katsoo, 

että tällä perusteella kollektiivinen palkanalentaminen kuuluu yhteistoimintalaissa tarkoitet-

tujen vaihtoehtojen ja henkilöstön edustajan sopimusoikeuden piiriin. 215 Sopimus palkan-

alennusvaihtoehdon käyttämisestä voidaan kuitenkin tehdä vasta, kun yritys on jo vakavissa 

taloudellisissa vaikeuksissa. 216 Näin ollen yhteistoimintasopimus ei anna työnantajalle oi-

keutta laajempiin kollektiivisiin palkanalennuksiin verrattuna tilanteeseen, jossa hän palkan-

alennus tehdään yksipuolisesti. Henkilöstön edustajan kompetenssi tehdä sopimus palkan-

alennusvaihtoehdon käyttämisestä edellyttää samojen kriteereiden, eli pakottavien tuotan-

nollis-taloudellisten irtisanomisperusteiden täyttymistä ja yrityksen vakavia taloudellisia 

vaikeuksia, kuin yksipuolinen palkanalennus. Tämä johtuu siitä, että yhteistoimintasopi-

muksella ei ole oikeutta poiketa työntekijän etuja heikentäen pakottavista lain säännöksistä.  

5.4. Työsuhteen päättämiseen liittyvistä seikoista ja lomautuksesta sopiminen 

5.4.1. Irtisanomisten kohdentaminen 

YTL:n 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa tulee käsitellä työvoiman käytön vähentämisen 

henkilöstövaikutukset. Tyypillinen neuvoteltava asia on joukkomittaisten irtisanomisten 

kohdistuminen. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia neuvotteluissa rajoittavat TSL 

7 luvun 3 §:n mukaiset pakottavat tuotannollis-taloudelliset irtisanomisperusteet. On selvää, 

että irtisanomisperusteista tai niiden täyttymisestä eli yksittäisen työntekijän irtisanomissuo-

jasta ei voida sopia sen tasoa madaltaen. 217 Näin ollen irtisanomisia ei voida kohdistaa yt-

sopimuksella sellaisiin työntekijöihin, joiden työ ei vähene, eli joiden kohdalla tuotannollis-

taloudelliset irtisanomisperusteet eivät täyty. 218  TSL:n irtisanomisperusteiden noudattami-

seen velvoittaa jo perustuslain 18 §:n 3 mom., jonka mukaan ketään ei saa ilman lakiin pe-

rustuvaa syytä erottaa työstä. Näin ollen irtisanomisperusteista tulee säätää laissa, eikä niistä 

voida sopia sopimuksin. 219 Työsopimuslaki ei sääntele irtisanomisjärjestystä. Työnantaja 

                                                 
 

215 Nieminen 2000a, s. 291 ja Nieminen 1993, s. 141–142. 
216 Nieminen 2000a, s. 296–297. 
217 Nieminen 2000a, s. 120. 
218 Kairinen – Murto – Ihalainen – Kivelä 2008, s. 51 ja Kairinen 2015 s, 27. 
219 Kts. lisää perustuslainsuojasta esim. Nieminen 2000a, s. 121–126. 



 
 

voi lähtökohtaisesti vapaasti valita miten irtisanomiset, lomautukset tai osa-aikaistamiset 

kohdentuvat niiden henkilöiden kesken, joiden kohdalla irtisanomisperusteet täyttyvät, kun-

han hän huomioi, että vähennykset eivät kohdistu syrjivästi ja noudattavat tasapuolisen koh-

telun vaatimusta, eivätkä loukkaa erityisryhmien kuten luottamusmiesten tai perhevapaalla 

olijoiden erityistä työsuhdeturvaa. 220  

Yhteistoimintalain 8 luvun 47 §:n mukaisesti työnantajan on harkitessaan vähintään kym-

menen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista annet-

tava asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti alustava arvio irtisanomisten, lo-

mauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä sekä selvitys periaatteista, joiden mukaan irti-

sanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät. 

Vuorojärjestyksessä työntekijöiden keskinäiset intressit ovat vastakkain ja kyse on heidän 

etujensa välisestä kollisiosta. Työnantajan puolelta kyse on myös yrityksen intressistä pitää 

juuri tarvitsemansa työntekijät. 221 Nieminen katsoo, että YTL velvoittaa irtisanomisjärjes-

tyksen yleiseen käsittelemiseen yhteistoimintaneuvotteluissa, koska vuorojärjestyksessä on 

kyse työyhteisöllisestä kaikkien työntekijöiden intressiä yleisesti koskevasta asiasta. 222  Vä-

hentymisten oikeudenmukainen kohdentaminen on myös sidoksissa työnantajan velvoittee-

seen neuvotella vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämisestä. 223 

Työn vähentyminen koskee tyypillisesti samaan henkilöstöryhmään tai ammattikuntaan 

kuuluvia henkilöitä tasapuolisesti. Tällöin henkilöstöryhmän edustajalla on oikeus neuvo-

tella ja sopia irtisanomisten kohdistamisesta ja irtisanomisjärjestyksestä. 224 Myös Salo-

heimo katsoo, että vuorojärjestyksestä voidaan tehdä yhteistoimintasopimus työsopimuslain 

säännösten osoittamissa rajoissa. 225  

Tilannetta muuttaa se, jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on säädetty irtisa-

nomisjärjestyksestä. Kyseessä ovat työnantajaa velvoittavat valintakriteerit, joita sovelle-

taan, kun taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet täyttyvät usean samaa tai saman-

                                                 
 

220 Kts. esim. Koskinen 1993, s. 323–324. 
221 Nieminen 1994, s. 156. 
222 Nieminen 1993, s. 109. Myös hovioikeuskäytännössä on löydettävissä ratkaisuja, joiden mukaan työnanta-
jalla on velvollisuus käsitellä vuorojärjestystä osana toimenpiteidensä henkilöstövaikutuksia. Kts. esim. Hel-
singin HO 3.1.1995 S 94/965, Helsingin HO 2.9.1999 S 98/852. 
223 Nieminen 2000a, s. 163. 
224 Nieminen 2000a, s. 198. 
225 Saloheimo 1997, s. 154. 



 
 

kaltaista työtä tekevän työntekijän osalta. Määräyksissä on kyse työntekijän paremmasta oi-

keudesta työehtosopimuksen määrittelemillä valintakriteereillä tehdä toisen työntekijän töitä 

tai jäädä suorittamaan omia töitään. Vuorojärjestystä koskevat TES-määräykset eivät 

yleensä merkittävästi poikkea toisistaan. Etusijalla ovat yleensä tärkeät ammattityöntekijät 

ja saman työnantajan palveluksessa osan työkyvystään menettäneet työntekijät. Toissijai-

sesti merkitystä annetaan myös työsuhteen kestolle ja huoltovelvollisuudelle. Säännökset 

ovat tyypillisesti joustavia eli niitä on sovittu noudatettavaksi ”mahdollisuuksien mukaan”.  

Säännös on velvoittava, mutta ei ehdoton. 226 Työehtosopimukseen sidotulla ei ole oikeutta 

sopia irtisanomisjärjestyksestä toisin ilman lakiin tai työehtosopimukseen perustuvaa val-

tuutusta. YTL ei oikeuta yhteistoimintasopimuksella poikkeamaan työehtosopimuksen irti-

sanomisjärjestystä koskevista määräyksistä. Valtuutusta ei ole myöskään työehtosopimusten 

irtisanomisjärjestystä koskevissa määräyksissä. 227 Näin ollen, mikäli työnantajaa sitoo työ-

ehtosopimuksen mukainen irtisanomisjärjestys, siitä ei voida poiketa yhteistoimintasopi-

muksella.  

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että vaikka työnantajaa sitoisi TES:n mukainen irtisa-

nomisjärjestys tulee irtisanomisjärjestystä käsitellä yhteistoimintaneuvotteluissa. 228 Sen si-

jaan irtisanottavien nimeämisen tarpeellisuudesta oikeuskirjallisuudessa on esitetty eriäviä 

kantoja.  Nieminen katsoo, että vain irtisanomisjärjestys muodostamalla voidaan tietää kei-

den työntekijöiden työsuhteet ovat vaarassa päättyä ja irtisanomisjärjestyksessä heikossa 

asemassa olevien työntekijöiden kanssa voidaan neuvotella yksilöllisistä ratkaisuista, joilla 

irtisanomiset voitaisiin välttää tai niiden seurauksia lieventää. Hänen mukaansa neuvotte-

luissa voi olla tarpeen nimetä yksittäiset työntekijät, jotta heidän kanssaan voidaan neuvo-

tella vaihtoehtoisista ratkaisuista. Jos vaihtoehtoiset ratkaisut, kuten kouluttaminen ja uudel-

leensijoittaminen eivät tule työnantajan taloudellisen tilanteen vuoksi kyseeseen, ei työnan-

tajalla ole välttämättä velvollisuutta neuvotella irtisanomisten kohdentamisista ja vaihtoeh-

toisista ratkaisuista jokaisen työntekijän osalta erikseen. Neuvotteluvelvollisuuden täyttämi-

                                                 
 

226 Valkonen 1998, s. 871–874. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä etusija työsuhteen säilyttämiseen on 
annettu erityistä tietoa ja taitoa vaativiin töihin erikoistuneille tai erityisen koulutuksen saaneille ammattityön-
tekijöille ja työntekijöille, jotka ammattitaitonsa kokemuksensa tai muun kyvyn tai taidon perusteella ovat yri-
tykselle tärkeitä. Myös työsuhteen kestolle ja huoltovelvollisuudelle on annettu merkitystä. Kts. esim. TT 
2015:113, TT 2004:43, TT 2004:44, TT 1993:116. 
227 Nieminen 2000a, s. 243. 
228 Tiitinen – Saloheimo – Bruun 1989, s. 147 ja Nieminen 2000a, s. 182–187. 



 
 

nen edellyttää kuitenkin vähennettävien määrästä ja kohdentumisesta yrityksen eri henkilös-

töryhmiin tai toiminnallisiin kokonaisuuksiin neuvottelemista. Tällöin tarvetta vähentämi-

sen kohteena olevien työntekijöiden nimeämiseen ei ole. 229 Tulkitsen Niemisen kantaa niin, 

että neuvotteluissa voi olla tarpeellista nimetä henkilöt, joihin vähentämistoimenpiteet saat-

tavat kohdistua. Kyseessä ei kuitenkaan ole sopiminen yksittäisten irtisanottavien nimistä. 

Niemisestä poiketen Valkonen katsoo, että irtisanomisten kohdentaminen ei tule yhteistoi-

mintaneuvotteluissa yksilötasolla edes esille, vaan irtisanomiset ja niihin liittyvät uudelleen-

sijoitus- ja koulutusratkaisut käsitellään yleisesti ja yleensä myös yhdessä. 230 Näin ollen 

irtisanottavien nimeäminen ei tulisi neuvotteluissa esiin. Kairinen et. al. katsovat, että hen-

kilöstön edustajilla on oikeus yt-neuvotteluissa sopia irtisanomisissa noudatettavasta järjes-

tyksestä tai irtisanomisten kohdistamisen periaatteista. Sen sijaan yksittäisten irtisanottavien 

nimistä henkilöstön edustajilla ei ole oikeutta sopia. 231 Myös Rusanen puoltaa irtisanomis-

ten käsittelyä yleisellä tasolla. Hänen mukaansa työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden 

rajoissa voidaan neuvotella irtisanottavien määristä, toimenpiteiden yksilöllisistä vaikutuk-

sista kuten irtisanottavien valinnasta ja työvoiman vähentämisjärjestyksen periaatteista.232 

Rusanen korostaa, että luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja voi käsitellä työsuhde-

turvaan liittyviä asioita vain yleisellä tasolla eli perusteiden, vaikutusten ja vaihtoehtojen 

tasolla. Yksittäistä työntekijää koskevista ratkaisuista tulee neuvotella kyseisen työntekijän 

kanssa. Yhteistoimintalaki ei anna henkilöstön edustajalle oikeutta tehdä määrättyä työnte-

kijää koskevia sopimuksia hänen lomauttamisestaan, irtisanomisestaan tai osa-aikaistami-

sestaan.  Käytännössä tämä merkitsee sitä, että neuvoteltaessa työntekijöitä yleisesti koske-

vissa asioissa ei ratkaisuista voida sopia konkreettisesti. Näin ollen esim. ei voida sopia, että 

tietyt työntekijät irtisanotaan. Sen sijaan neuvotteluissa voi tarkentua, ketkä työntekijät ovat 

suunniteltujen toimenpiteiden kohteena. Tähän liittyvä neuvottelutulos vaatii yksittäisten 

työntekijöiden erillisen hyväksynnän sitoakseen heitä. 233 Oikeuskirjallisuuden valossa voi-

daan siis todeta, että neuvoteltaessa irtisanomisten kohdentamisesta henkilöstön edustaja voi 

sopia yleisistä periaatteista joiden mukaan irtisanomiset kohdennetaan TSL:n ja työnantajaa 

                                                 
 

229 Nieminen 2000a, s. 185-186. 
230 Valkonen 1998, s. 886. 
231 Kairinen – Murto – Ihalainen – Kivelä 2008, s. 51. 
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233 Rusanen 1994, s. 248–249.  



 
 

mahdollisesti velvoittavan työehtosopimuksen irtisanomisjärjestyksen asettamissa puit-

teissa. Neuvotteluissa voi tarkentua työntekijöiden joukko, johon vähentämisuhka kohdis-

tuu. Sen sijaan henkilöstön edustaja ei voi pätevästi sopia yksittäisten irtisanottavien nimistä.  

Henkilöstön edustajan kanssa solmittu sopimus irtisanomisten kohdentamisesta ei aiemmin 

todetuin tavoin oikeuta työnantajaa poikkeamaan pakottavista irtisanomisperusteista, eikä 

henkilöstön edustajan solmima sopimus estä yksittäistä työntekijää riitauttamasta irtisano-

mistaan sen perusteiden osalta. Mikä lisäarvo sopimuksella siis on verrattuna tilanteeseen, 

jossa työnantaja tekee päätöksen irtisanomisten kohdentumisesta yksipuolisesti käsiteltyään 

asian yhteistoimintaneuvotteluissa? Nieminen toteaa, että tuomioistuin voi yksittäisen työn-

tekijän irtisanomista, lomauttamista tai työsuhteen ehtojen muutosta koskevassa oikeuden-

käynnissä ottaa työnantajan ja henkilöstön edustajan välisen sopimuksen huomioon näyttönä 

arvioidessaan irtisanomisperusteiden riittävyyttä. Todistustaakka on irtisanotuksi tulleella, 

joka väittää, ettei yhteisymmärrys irtisanomisperusteesta tai irtisanomisjärjestyksestä ole oi-

kea. Sopimuksen huomioiminen näyttönä ei tarkoita työsopimuslaissa säädetyn pakottavan 

irtisanomissuojan tason madaltamista. 234 Myös oikeuskäytännössä korkein oikeus on rat-

kaisussaan KKO 1988:45 antanut merkitystä työntekijöiden edustajien hyväksymälle irtisa-

nomisjärjestykselle arvioidessaan irtisanomisen edellytysten täyttymistä. 235 Näin ollen yh-

teistoimintalain mukaan käydyillä neuvotteluilla on näyttövaikutusta, mikäli työntekijä rii-

tauttaa omalta kohdaltaan neuvotteluiden kohteena olleen asian, esimerkiksi tuotannollisen 

tai taloudellisen irtisanomisperusteen olemassaolon. Jos neuvottelut on käyty asianmukai-

sesti ja henkilöstön edustajat ovat hyväksyneet irtisanomisjärjestyksen, irtisanomisperusteet 

tai jopa yksittäiset irtisanomiset tämä puhuu työantajan menettelyn vilpittömyyden puolesta. 
236 Samalle kannalle asettuu Kairinen katsoessaan, että irtisanomis-, osa-aikaistamis- ja lo-

mauttamisasioista tehdyt sopimukset eivät ole edustajan sopimusvallan puuttuessa tai ollessa 

                                                 
 

234 Nieminen 2000b, s. 241–242, Nieminen 1993, s. 110–111.  
235 KKO 1988:45: Työnantaja oli tuotannollisten ja taloudellisten syiden oikeuttamana vähentänyt työvoi-
maansa ja tällöin valinnut irtisanottavaksi 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat työntekijät, koska nämä eivät olleet 
yrityksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä. Työnantajan ei katsottu laiminlyöneen työsopimuslain 17 
§:n 3 momentista johtuvien velvollisuuksiensa täyttämistä, koska irtisanottuja työntekijöitä ei ollut asetettu 
ikänsä vuoksi eri asemaan toisiin työntekijöihin nähden syrjintätarkoituksessa eikä muutenkaan perusteetto-
masti. Perusteluissa KKO toteaa: ”Syynä työntekijöiden ikään perustuneelle irtisanottavien valikoitumiselle, 
minkä irtisanomisjärjestyksen myös työntekijöiden edustajat ovat hyväksyneet irtisanomisen riitauttamisesta 
14.6.1985 käydyssä neuvottelussa, on ollut, että kysymyksessä olevat iäkkäimmät työntekijät eivät olleet yri-
tyksen toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä.” 
236 Rusanen 1994, s. 249. 



 
 

rajoitettu sitovia yksilötasolla. Sopimuksilla on kuitenkin tulkinta- ja näyttövaikutusta. Eri-

tyisesti näin on vähentämistoimenpiteen kohdistumista ja valintaa ohjaavilla sopimuksilla 

eli ns. vuorojärjestyksestä tehdyillä sopimuksilla, koska asiasta ei ole säädetty laissa. 237  

Nieminen nostaa esiin myös mahdollisuuden, jossa yhteistoimintasopimuksella olisi sank-

tionestovaikutus tilanteessa, jossa työnantajan ja luottamusmiehen välillä on sovittu työeh-

tosopimuksen irtisanomisjärjestyksestä poikkeavasta irtisanomisjärjestyksestä. Tällöin sopi-

muksen mahdollisena vaikutuksena olisi se, että työnantajan ei katsottaisi rikkoneen irtisa-

nomisjärjestystä koskevaa työehtosopimuksen määräystä TEhtoL:n 7§:ssä tarkoitetulla ta-

valla eli tahallaan tai tuottamuksella.  238 Työtuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, 

että luottamusmiehen hyväksyessä tai vaatiessa työehtosopimuksen irtisanomisjärjestyk-

sestä poikkeavaa irtisanomisten kohdentumista, työnantaja on sinällään soveltanut työehto-

sopimuksen määräyksiä väärin, mutta luottamusmiehen hyväksyntä tai vaatimus on poista-

nut työnantajan tahallisuuden tai tuottamuksellisuuden, ja sillä on näin ollen ollut sank-

tionestovaikutus. 239 Nieminen katsoo, että sanktionestovaikutus ei voi ulottua miten pitkälle 

tahansa eli yhteistoimintasopimuksella ei voida syrjäyttää työehtosopimuksen irtisanomis-

järjestystä sopimalla selvästi työehtosopimuksen irtisanomisjärjestyksestä poikkeavasta irti-

sanomisten kohdentumisesta, niin että edelleen katsottaisiin, ettei työnantaja ole rikkonut 

työehtosopimuksen määräyksiä tietensä. 240 

  

                                                 
 

237 Kairinen 2004, s. 163-164. 
238 Nieminen 2000b, s. 242. 
239 Kts. TT 1978:86: ”Kun kysymyksessä olevan palkanlaskijan irtisanominen jonkun toisen työntekijän ase-
mesta oli perustunut työnantajan ja luottamusmiehen välisiin neuvotteluihin, ei työnantaja ollut asiassa tietensä 
rikkonut irtisanomissuojasopimusta” ja TT 1997:29 Perustelut: ”työtuomioistuin katsoo jääneen näyttämättä, 
että yhtiö ottaessaan huomioon pääluottamusmiehen esittämät sosiaaliset perusteet ja irtisanoessaan mainitut 
työntekijät ennen X:ää, joka on ollut yksinhuoltaja, olisi rikkonut työehtosopimusta työehtosopimuslain 7 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla”. Pääluottamusmies oli vaatinut neuvotteluissa sosiaalisten perusteiden huomioimista si-
ten, että yksinhuoltajia ei irtisanota. Työnantaja irtisanoi kaksi irtisanomisjärjestyksessä paremmalla etusijalla 
ollutta työntekijää ennen työntekijää, joka oli yksinhuoltaja. 
240 Nieminen 2000a, s. 243. 



 
 

5.4.2. Tukipaketit ja eläkeratkaisut 

Yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan neuvotella ns. tukipakettien käytöstä keinona lieven-

tää irtisanomisesta johtuvia vaikutuksia irtisanotuille. Tukipaketti on irtisanomistilanteissa 

työnantajan työntekijöilleen jakama etuus, joka ylittää lakisääteisten etuuksien tason. Läh-

tökohtaisesti tukipaketti -käsite kattaa kaiken sen, mitä erikseen sopimalla maksetaan irtisa-

nomisajan palkan ja työehtosopimuksen tai lainsäädäntöön perustuvan lopputilin päälle. Tu-

kipaketista sopimisen yhteydessä työntekijä ja työnantaja voivat sopia siitä, että irtisano-

mista ei miltään osin riitauteta. Tukipaketit vaihtelevat sisällöltään huomattavasti. Usein on 

sovittu työsuhteen kestoon ja työntekijän palkkaan sidonnaisesta erorahasta. Mahdollisia 

ovat myös sopimukset erorahasta, joka on sidoksissa esim. palvelusvuosiin tai irtisanomis-

ajan palkkaan. Eroraha voidaan maksaa esim. kuukausittain tai könttäsummana työsuhteen 

päättyessä. Tyypillisesti tukipakettisopimuksessa sovitaan myös siitä, miten korvauksen 

suhteen menetellään työntekijän työllistyessä kesken irtisanomisajan. Työnantaja voi moti-

voidakseen irtisanomiaan työntekijöitä työskentelemään irtisanomisajan loppuun maksaa ns. 

motivaatiobonusta, kuten korotettua palkkaa irtisanomisajalta. Toisaalta taas on mahdollista 

sopia siitä, että irtisanomisajalla ei ole työvelvoitetta. Irtisanottavien työllistymiseksi tuki-

paketeissa voidaan sopia myös esim. erilaisista työnantajan tukemista koulutusmahdolli-

suuksista tai irtisanottavien työntekijöiden yritystoiminnan tukemisesta. 241 

Tukipaketti oikeuttaa irtisanotun henkilön parempaan korvaukseen, kuin mihin hän olisi lain 

ja työehtosopimusten nojalla oikeutettu. Työnantajalle tukipakettisopimukseen sitoutuminen 

on täysin vapaaehtoista. Katson, että henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin näkökul-

masta tukipaketissa on kysymys sopimisesta parannuksista työntekijän asemaan. Oikeuskir-

jallisuudessa on vakiintuneesti katsottu, että henkilöstön edustajalla on mahdollisuus yhteis-

toimintasopimuksella poiketa muista työsuhteen säännöstyslähteistä työntekijälle edulliseen 

suuntaan. Kyseessä on sopimusoikeudellisin termein sopimus kolmannen hyväksi. 242 Näin 

ollen ainakin tukipakettien yleisistä ehdoista sopiminen kuuluu henkilöstön edustajan sopi-

muskompetenssin piiriin. Käytännössä tukipakettien yleisistä ehdoista tyypillisesti sovitaan 

puite- tai raamisopimus työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, jossa sovitaan tukipa-

kettien myöntämisen periaatteista ja mm. erokorvauksen summan määräytymisperusteista. 

Sen sijaan valinta siitä, ottaako yksittäinen työntekijä vastaan puitesopimuksen mukaisen 
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tukipaketin vai valitseeko hän sen sijaan työnantajan toimittaman irtisanomisen, kuuluu yk-

sittäisen työntekijän päätösvaltaan. Katson, että henkilöstön edustaja ei voi yksittäistä työn-

tekijää sitovasti ilman erillistä valtuutusta sopia siitä, että hän ottaa tukipaketin vastaan, vaan 

kompetenssi rajoittuu tukipakettien yleisistä ehdoista sopimiseen.  

Hallituksen esityksessä mainitaan eläkeratkaisut asiana, joita voidaan käsitellä YTL 8 luvun 

mukaisissa neuvotteluissa vaihtoehtona irtisanomisille. 243 Kyseeseen voivat tulla esim. eri-

laiset lisäeläkejärjestelyt työnantajan oman eläkesäätiön tai eläkekassan tai työnantajan va-

kuutusyhtiöstä ottaman lisäeläkevakuutuksen kautta. Järjestelyissä pyritään siihen, että ns. 

eläkeputkeen jäävän työntekijän eläketaso säilyisi samana, kuin tilanteessa, jossa hän työs-

kentelisi eläkeikään saakka. Eläkeikää lähestyvien työntekijöiden osalta voidaan neuvotte-

luissa pyrkiä myös siihen, että he voisivat jatkaa työskentelyään lakisääteiseen vanhuuselä-

keikään tai työnantajan ottaman lisäeläkkeen alhaisempaan eläkeikään saakka. 244  

Eläkeratkaisuista neuvoteltaessa ja sovittaessa on huomiota kiinnitettävä erityisesti siihen, 

että ratkaisuissa ei syyllistytä kiellettyyn ikäsyrjintään. Pelkästään iän perusteella irtisa-

nomisten kohteeksi valikointi on kiellettyä ikäsyrjintää. 245 Työsopimuslain mukaista kiel-

lettyä ikäsyrjintää on käyttää irtisanomisten kohdentumisperusteena työntekijän mahdolli-

suutta päästä varhaiseläkejärjestelyn piiriin. Nieminen tarkastelee tilannetta, jossa henkilös-

tön edustaja on sopimassa irtisanomisten kohdentamisesta henkilöihin, joilla on mahdolli-

suus päästä lisäeläkejärjestelyjen piiriin. 246 Oikeuskirjallisuudessa henkilöstön edustajan 

kohdentamisen hyväksymiselle on annettu suuri merkitys. 247  TSL:n syrjintäperusteet ovat 

työnantajaa velvoittavaa pakottavaa lainsäädäntöä, eli työnantajalla on velvollisuus noudat-

taa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimusta ja syrjintäkieltoa sekä päättäessään irti-

sanomisten kohdentumisesta yksipuolisesti että toimeenpannessaan irtisanomiset sen mu-

kaisesti kuin työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä on sovittu. Nieminen arvioi irtisa-

nomisten kohdentamista eläkejärjestelyjen piiriin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Voi 

olla mahdollista katsoa, että nuorempia työntekijöitä kohtaan olisi oikeudenmukaista koh-

distaa irtisanomiset henkilöihin, joilla on mahdollisuus päästä eläkejärjestelyjen piiriin. Näin 
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on erityisesti vanhuuseläkeiän saavuttaneiden työntekijöiden kohdalla. Tämä voisi vähentää 

irtisanottaviin työntekijöihin kohdistuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, joiden vähentä-

minen kuuluu YTL:n neuvotteluvelvoitteen piiriin. 248 

Korkein oikeus on katsonut ratkaisussaan KKO 2000:64, että työnantaja oli rikkonut TSL:n 

17.3 §:ssä säädettyä kieltoa asettaa työntekijä perusteettomasti ikänsä puolesta eri asemaan 

kuin muut työntekijät kohdistaessaan irtisanomisen työntekijään pelkästään iän perusteella. 

Korkein oikeus ei antanut merkitystä sille, että työntekijöiden edustajat olivat hyväksyneet 

työttömyyseläkkeelle pääsyn irtisanomisten kohdentamisperusteeksi. Ratkaisun perusteella 

Nieminen katsoo, että irtisanomisten kohdistaminen työntekijöihin sillä perusteella, että 

heillä on mahdollisuus päästä varhaiseläkejärjestelyn piiriin on TSL:ssa kiellettyä ikäsyrjin-

tää. Vaikka kohdentumisista oli sovittu henkilöstön edustajan kanssa, ei sopimuksella ollut 

työnantajan toimintaa oikeuttavaa eikä näyttövaikutusta. Nieminen katsoo, että ratkaisu on 

oikea, sillä syrjinnän tunnusmerkistön tulee perustua lakiin, eivätkä työnantaja ja henkilös-

tön edustaja voi disponoida tästä työnantajan lakisääteisestä velvollisuudesta. 249  

Voidaan todeta, että irtisanomisia ei saa kohdentaa niin, että ikäsyrjinnän tunnusmerkistöt 

täyttyvät. Tapauksesta ei kuitenkaan ole johdettavissa kategorista kieltoa sopia eläkeratkai-

suiden tarjoamisesta henkilöille, jotka eivät ole valikoituneet irtisanottavien joukkoon ikänsä 

perusteella, vaan joiden kohdalla irtisanomisperusteet täyttyvät ja irtisanottavien joukkoon 

valikoituminen on tapahtunut tasapuolisuusvelvoitetta ja syrjintäkieltoja noudattaen. Esim. 

henkilö, joka voi päästä eläkejärjestelyjen piiriin ja hän ei ole irtisanomisjärjestyksessä pa-

remmalla etusijalla oleva tärkeä ammattityöntekijä. En näe estettä sille, että henkilöstön 

edustaja sopisi työnantajan kanssa yksittäisten työntekijöiden eduksi lakisääteistä parem-

mista eläke-eduista esim. lisäeläkevakuutuksen ottamisesta. Työntekijän itsensä päätösval-

lassa on, ottaako hän tarjotun eläkeratkaisun vastaan vai valitseeko sen sijaan työnantajan 

toimittaman irtisanomisen.  
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5.4.3. Lomautuksesta sopiminen 

YTL 8 luvun mukainen neuvotteluvelvoite koskee myös lomautuksia. Lomauttamisella voi-

daan keskeyttää väliaikaisesti työsuhteeseen liittyvät päävelvoitteet työnteko ja palkan-

maksu. Lomauttamisesta säädetään työsopimuslain 5 luvussa, joka mahdollistaa myös sopi-

musperusteisen lomauttamisen. TSL:n mukaan lomauttamisen tarpeen tulee johtua taloudel-

lisista tai tuotannollisista syistä, ja se voi perustua joko työnantajan yksipuoliseen päätök-

seen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. TSL 5 luvun 2 §:n 2 mom. mukaan 

työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta 

silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Hallituksen 

esityksen mukaan lomautuksesta sovitaan aina tilannekohtaisesti työsuhteen kestäessä, eikä 

yleisesti esim. työsopimuksella ole mahdollista sopia lomautuksesta. Sopimuksin voidaan 

sopia vain määräaikaisesta lomauttamisesta ja vain silloin, kun lomauttaminen on tarpeen 

työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Mahdollista on sopia myös 4 §:ssä sää-

dettyä lyhyemmästä lomautusilmoitusajasta. Lomautusperusteen täyttyminen edellyttää työ-

paikalla yleisesti tai työnantajan ja yksittäisen työntekijän välistä yksimielisyyttä lomautuk-

sen tarpeesta ja siitä kuinka pitkäaikaista lomautusta työnantajan toimintaedellytysten tur-

vaaminen edellyttää. Sopimusperusteisen lomautuksen kestoa ei koske sama 90 päivän ra-

joitus, kuin työnantajan yksipuolisesti toteuttamaa lomauttamista. 250 

Ennen vuoden 2000 TSL:n uudistusta työsopimuslaissa oli nimenomaisesti säädetty mah-

dollisuudesta laajentaa lomauttamisoikeutta vuoden 1978 YTL 8 §:n mukaisella yhteistoi-

mintasopimuksella. Vuoden 2000 TSL:iin vastaavaa säännöstä ei ole otettu, eikä lain esi-

töissä oteta kantaa säännöksen poistoon. Lain esitöiden ilmaisua ”työpaikalla yleisesti” to-

dettavasta lomautuksen tarpeellisuudesta voidaan Äimälän ja Kärkkäisen mukaan tulkita 

niin, että tarve voidaan todeta yhteisesti esim. yhteistoimintaneuvotteluissa. Henkilöstön 

edustajalle ei kuitenkaan yksin tämän ja edustajan asemansa perusteella synny oikeutta sopia 

lomautuksesta yksittäisiä työntekijöitä sitovasti.  Neuvotteluissa voidaan henkilöstön edus-

tajien ja työnantajan kesken saavuttaa yksimielisyys toimenpiteiden perusteista ja tarvitta-

vista toimenpiteistä, mutta tämä ei tarkoita, että yksittäisten työntekijöiden lomauttamisesta 

olisi sovittu esillä olevassa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla. Luottamusmiehelle kelpoisuus 
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sopia lomauttamisesta voidaan antaa työehtosopimuksessa 251, luottamusvaltuutetun työnte-

kijät voivat enemmistöpäätöksin valtuuttaa TSL 13:3.1:n mukaan myös lomauttamista kos-

kevassa asiassa. Muutoin henkilöstön edustaja tarvitsee Äimälän ja Kärkkäisen näkemyksen 

mukaan valtakirjan sopimiseen yksittäisiltä työntekijöiltä. 252 Äimälän ja Kärkkäisen kanssa 

samalle kannalle näyttää asettuvan Kairinen, joka toteaa olevan jossain määrin tulkinnanva-

raista, voidaanko YTL 8 luvun mukaisten neuvotteluiden yhteydessä sopia tilannekohtaisesti 

määräaikaisesta lomautuksesta irtisanomisen vaihtoehtona. Yksimielisyys lomauttamisen 

tarpeesta ja pituudesta voidaan saavuttaa yt-neuvotteluissa. Kairinen katsoo, että tarpeesta ja 

pituudesta sopiminen sitoo yksittäistä työntekijää ainakin, kun hän on antanut valtuutuksen 

henkilöstön edustajalle. Kairinen toteaa, että lisäksi voi olla paikallaan sopia määräaikaisen 

lomautuksen toteuttamisesta vielä erikseen. 253 

Nieminen suhtautuu henkilöstön edustajan oikeuteen sopia lomauttamisperusteiden laajen-

tamisesta Äimälää, Kärkkäistä ja Kairista myönteisemmin. Nieminen vetoaa siihen, että 

työnantajan yksipuolisesti toteuttamaan lomautukseen verrattuna yksittäisen työntekijän on 

mahdollista vuoden 2000 TSL:n mukaisesti sopia lomauttamisen perusteista eli sääntely on 

tahdonvaltaista. Nieminen katsoo, että näin ollen sopimiseen ei liity sellaista yksilönsuojan-

tarvetta, että oikeus lomauttamisperusteiden laajentamisesta sopimiseen olisi vain yksittäi-

sen työntekijän tahdonvallassa. Myös henkilöstön edustajalla on vastaavassa laajuudessa oi-

keus tehdä yhteistoimintasopimus lomauttamisperusteiden laajentamisesta. Tämä oikeus pe-

rustuu suoraan lomauttamisperusteita koskevan säännöksen tahdonvaltaisuuteen. 254  

Nieminen katsoo, että yhteistoimintasopimuksella voidaan sopia tasapuolisesti toteutetta-

vista lomautuksista eri henkilöstöryhmien kesken. Lomautustarpeen koskiessa useampaa 

kuin yhtä henkilöstöryhmää asiasta neuvotellaan yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukun-

nassa ja sopimus solmitaan työnantajan ja kunkin henkilöstöryhmän edustajan välillä. Jotta 

sopimus voisi tulla voimaan koko henkilöstöä koskevana, on kaikkien henkilöstöryhmien 

edustajien suostuttava sopimukseen. On mahdollista, että jokin henkilöstöryhmä jättäytyy 

sopimuksen ulkopuolelle ja näin ollen sopimus ei sido ulkopuolelle jättäytyneen henkilöstö-
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ryhmän työntekijöitä. Työnantajalla voi kuitenkin olla oikeus ryhtyä yksipuolisiin toimen-

piteisiin ulkopuolelle jättäytyneen henkilöstöryhmän kohdalla, mikäli TSL:n työnantajan 

aloitteesta toteutettavan yksipuolisen lomauttamisen edellytykset täyttyvät. Pelkästään se, 

että työnantaja on sopinut lomautusjärjestelyistä muiden henkilöstöryhmien kanssa ei oi-

keuta toteuttamaan koko henkilöstöä koskevia järjestelyjä. 255 

Tehdyllä sopimuksella voi Niemisen mukaan olla näyttövaikutusta arvioitaessa lomautuspe-

rusteiden täyttymistä sopimuksen ulkopuolelle jääneiden osalta. Työtuomioistuimen ratkai-

sukäytännössä on kunta-alaa koskien annettu näyttövaikutusta lomautusperusteiden täytty-

mistä arvioitaessa sillä, että suurin osa henkilöstöstä on sitoutunut sopimukseen. 256 Niemi-

nen katsoo, että työtuomioistuimen näyttövaikutusten antamista yhteistoimintasopimukselle 

voidaan soveltaa myös työsopimuslain lomautusperusteiden täyttymisen arvioinnissa. 257 

Työtuomioistuin on vedonnut mm. työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun arvioidessaan lo-

mautusperusteiden täyttymistä kunnallisen säästösopimuksen ulkopuolelle jättäytyneiden 

viranhaltijoiden osalta. Tuomiossa TT 1996:17 henkilöstöryhmä ei ollut hyväksynyt säästö-

sopimusta ja työnantaja käytti oikeuttaan lomauttaa henkilöstöryhmän työntekijät. Kunnal-

lisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa säädettiin, että kunnallinen viranhaltija voi-

daan lomauttaa noudattaen soveltuvin osin työsopimuslain lomauttamista koskevia säännök-

siä. Ratkaisussaan työtuomioistuin katsoi, että kuntayhtymällä oli ollut pakottava tarve vä-

hentää henkilöstön palkkaukseen liittyviä kustannuksia. Kuntayhtymällä oli ollut virkaehto-

sopimuksen mukainen peruste lomauttaa viranhaltijat. Kun kuntayhtymä ei ole saanut tar-

vittavia säästöjä aikaan säästösopimuksilla, kuntayhtymä on työtuomioistuimen mielestä 

henkilöstönsä yhdenvertaisen kohtelun periaatekin huomioon ottaen voinut lomauttaa sääs-

tösopimuksiin liittymätöntä henkilöstöään. Nieminen toteaa, että kunnallisiin säästösopi-

muksiin on saatettu sisällyttää ehtoja, joiden mukaan sopimuksen ulkopuolelle jääviin hen-

kilöstön jäseniin kohdistetaan vähintään yhtä voimakkaat säästötoimenpiteet kuin sopimuk-

sen piirissä olevaan henkilöstöön. Tällaista ehtoa on pidetty pätevänä työnantajaa velvoitta-

vana ehtona. Ehto toteuttaa työntekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoitetta. 258 

                                                 
 

255 Nieminen 2000a, s. 267. 
256 Kts. esim. TT 1997:62. Säästösopimuksen solmineet järjestöt, jotka olivat edustaneet noin 90 prosenttia 
kaupungin henkilöstöstä, olivat olleet kaupungin kanssa samaa mieltä henkilöstömenojen säästötarpeesta, kan-
tajajärjestöltä oli työtuomioistuimen mukaan edellytettävä vahvaa näyttöä siitä, että kaupunki olisi lomautukset 
toteutettuaan rikkonut virkaehtosopimusta kanteessa tarkoitetulla tavalla.  
257 Nieminen 2000a, s. 270. 
258 Nieminen 2000a, s. 270. 



 
 

6 Johtopäätökset 

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä on yhteistoimintaa säätelevä menettelylaki, joka ei juuri-

kaan säätele yhteistoimintamenettelyn puitteissa tapahtuvaa sopimista tai sopimusten oi-

keusvaikutuksia. Käytännön työelämässä sopiminen on hyvin yleistä ja syntyvillä sopimuk-

silla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksittäisen työntekijän työsuhteeseen. Neuvoteltaessa 

YTL:n 8 luvun mukaisesti työvoiman käytön vähentämisestä neuvottelut koskevat usein 

joko yrityksen koko henkilöstöä tai vähintään tietyn tyyppistä työtä tekevää henkilöstöryh-

mää ja neuvottelut käydään edustuksellisella tasolla työnantajan ja henkilöstön edustajan 

kesken. Edustuksellisella tasolla solmittaviin yhteistoimintasopimuksiin liittyy monia tul-

kinnallisia ongelmia, etenkin sopimuksen ulottaessa oikeusvaikutuksensa yksittäisen työn-

tekijän työsuhteeseen ilman hänen antamaansa erityistä valtuutusta tai lain nimenomaista 

säännöstä. Koska YTL ei ole sopimustoimintaa säätelevä laki on itse säädöstekstistä ja lain 

esitöistä saatavilla hyvin rajoitetusti tulkinta-apua pohdittaessa henkilöstön edustajan sopi-

muskompetenssia. Oikeuskäytäntöä asiasta on kertynyt vähäisesti. Myös oikeuskirjallisuu-

dessa aihetta on käsitelty suppeasti tyytyen asian tulkinnanvaraisuuden ja ongelmallisuuden 

toteamiseen Kimmo Niemisen väitöskirjaa lukuun ottamatta. 

Tutkielmani ensimmäisessä osassa käsittelen henkilöstön edustajan määräytymiseen ja edus-

tamisoikeuteen liittyvää problematiikkaa. Yhteistoimintalain neuvotteluosapuolia koskevat 

säännökset eivät määrittele tyhjentävästi henkilöstön edustajan määräytymistä, vaan asia rat-

kaistaan tapauskohtaisesti yksittäisellä työpaikalla. Käytännön työelämässä työtehtävät ovat 

hyvin moninaisia ja perinteinen jako työntekijöihin, toimihenkilöihin ja ylempiin toimihen-

kilöihin ei useinkaan ole enää yritysten arkipäivää. Henkilöstön järjestäytyneisyys voi myös 

vaihdella edustajan määräytymiseen vaikuttavasti. Yhteistoimintalaki mahdollistaa monta 

variaatiota yhteistoimintaneuvotteluiden osapuolissa. Käytännössä voikin syntyä etenkin ra-

janvetotilanteissa kiperiä tulkintaongelmia sekä henkilöstöryhmien muodostumisessa että 

oikean edustajan määräytymisessä.  

Perinteisesti YTL:n 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa luottamusmiehen ensisijainen asema 

henkilöstön edustajana on hyvin vahva. Luottamusmiehen edustusoikeuteen liittyy kuitenkin 

epäselvyyksiä koskien järjestäytymättömiä tai toisin järjestäytyneitä työntekijöitä. Erityi-

sesti tulkintaongelmia syntyy luottamusmiehen edustusoikeuden suhteessa luottamusvaltuu-

tetun edustusoikeuteen. Oikeustilaan on tuonut jossain määrin selvyyttä korkeimman oikeu-

den ennakkoratkaisu KKO 2017:29, jolla korkein oikeus poikkesi vakiintuneesta luottamus-



 
 

miehen ensisijaisuutta korostavasta tulkintakäytännöstä. Ratkaisu nosti esiin jo oikeuskirjal-

lisuudessa tunnistetun problematiikan henkilöstöryhmän käsitteeseen liittyen. YTL ei mää-

rittele henkilöstöryhmän käsitettä ja lain esitöissä todetaan, että käytännössä ei usein ole 

epäselvyyttä siitä, mihin henkilöstöryhmään työntekijä kuuluu. Kuitenkin juuri rajanvetoti-

lanteissa henkilöstöryhmän käsite muodostuu ratkaisevaksi edustajan määräytymisen kan-

nalta. KKO:n ratkaisussa ylemmät toimihenkilöt muodostivat tehtäviensä perusteella oman 

henkilöstöryhmänsä. Ratkaisussa olisi luultavimmin päädytty toiselle kannalle, mikäli hen-

kilöstöryhmät olisi päädytty muodostamaan toisin. Korkein oikeus ei ratkaisussaan avaa tyh-

jentävästi perusteita, jolla henkilöstöryhmien välinen rajanveto tehtiin, joten ratkaisun jäl-

keenkin henkilöstöryhmien muodostumiseen ja luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun 

edustamisoikeuden suhteeseen jää tulkinnanvaraisuutta. Ratkaisulla voi olla merkitystä eri-

tyisesti ylempien toimihenkilöiden osalta ja luottamusvaltuutetun valinta ylempien toimi-

henkilöiden edustajaksi saattaa yleistyä ratkaisun myötä. Nähtäväksi jää vaikuttaako ratkaisu 

myös yhteistoimintaedustajan jo nykyisellään melko vähäiseen käyttöön edustajana.  

Tutkielmani toisessa osassa käsittelen henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin perustaa. 

Henkilöstön edustajan oikeudesta edustaa henkilöstöryhmää yhteistoimintaneuvotteluissa ei 

voida suoraan vetää johtopäätöstä, että hänellä olisi oikeus solmia yhteistoimintasopimuksia 

edustettaviensa puolesta. Yhteistoimintalain pääsääntönä on työnantajan oikeus tehdä lopul-

linen päätös neuvoteltavassa asiassa hänen täytettyään neuvotteluvelvoitteensa, eikä laki 

näin ollen säätele henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia työvoiman käytön vähentä-

misestä neuvoteltaessa. Oikeuskirjallisuudessa henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin 

on katsottu kuitenkin perustuvan suoraan yhteistoimintalain henkilöstön edustamista ja neu-

votteluvelvoitteen sisältöä ja täyttämistä koskeviin säännöksiin. Nykyisellään henkilöstön 

edustajan sopimuskompetenssi on laista ja oikeuskäytännöstä hankalasti johdettavissa. Käy-

tännön työelämässä yhteistoimintalain puitteissa tapahtuvan sopimisen ollessa hyvin yleistä 

olisi selkeyden vuoksi tarpeen tarkentaa henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia yhteis-

toimintalain säännöksin.  

Tutkielmani kolmannessa osassa pyrin kuvaamaan henkilöstön edustajan sopimuskompe-

tenssin rajoja nostaen esiin muutamia neuvotteluiden kohteeksi tyypillisesti nousevia seik-

koja. Olen jaotellut asiat neljään kokonaisuuteen eli neuvotteluesityksestä ja neuvottelumää-

räajoista sopimiseen, liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä sopimiseen, sopimiseen muutok-

sesta työsuhteen olennaiseen ehtoon sekä työsuhteen päättämiseen liittyvistä seikoista ja lo-

mautuksesta sopimiseen. Jaottelu osoittaa, että henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin 



 
 

piiriin kuuluu laaja kirjo hyvin eri tyyppisiä asioita. Osalla sovittavista asioista, kuten muu-

toksilla työsuhteiden ehtoihin on hyvin välitön vaikutus yksittäisen työntekijän työsuhtee-

seen, ja yksittäistä työntekijää koskevan sopimussidonnaisuuden syntyminen edellyttää hä-

nen myötävaikutustaan. Osalla asioista, kuten sopimuksella säädetyistä neuvottelumäärä-

ajoista poikkeamisesta, on vain välillinen vaikutus yksittäisiin työsuhteisiin, eikä sopimus 

ole sellainen, että yksittäisellä työntekijällä olisi oikeutta vedota siihen. Näin ollen myös 

henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin rajat määräytyvät sovittavasta asiasta riippuen 

eri tavoin. Sopimustilanteessa sopimuskompetenssin rajoja onkin tarkasteltava tapauskoh-

taisesti ottaen huomioon sovittavan asian laatu ja kiinnittäen erityistä huomiota pakottavan 

työlainsäädännön ja työnantajaa sitovan työehtosopimuksen asettamiin rajoihin. 

Liikkeenjohdollisesta toimenpiteestä sopimisen on katsottu kuuluvan henkilöstön edustajan 

sopimuskompetenssin piiriin ja toteuttavan yhteistoimintalain tarkoitusta henkilöstön vaiku-

tusmahdollisuuksien lisäämisestä, vaikka YTL ei itsessään anna mitään suuntaviivoja asiasta 

sopimiselle. Sopimus liikkeenjohtovallan alaisesta toimenpiteestä sijoittuu edustajan perin-

teisen tehtäväkentän, eli edustettavien edunvalvonnan ulkopuolelle. Sopimuskompetenssi ja 

sen rajat perustuvat lähinnä yleiseen sopimusvapauteen. Yhteistoimintalain puitteissa jää 

avoimeksi onko henkilöstön edustajalla tai hänen edustettavillaan minkäänlaisia keinoja ve-

dota sopimukseen, mikäli työnantaja ei menettele sovitulla tavalla. Sopimuksen solmimisen 

lisäarvo verrattuna tilanteeseen, jossa asia käsitellään yhteistoimintamenettelyssä, jääkin ky-

seenalaiseksi.  

Neuvotteluesityksestä ja neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi säädetyistä neuvottelumäärä-

ajoista toisin sopiminen kuuluu henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin piiriin. Neuvot-

telumääräajoista sopimisella voi olla vaikutusta yksittäisen työntekijän asemaan, mutta so-

pimus määräaikojen sivuuttamisesta ei ole sellainen, että yksittäisellä työntekijällä olisi sii-

hen oikeutta vedota. Neuvottelumääräajoilla on yksittäistä työntekijää suojaava tarkoituk-

sensa, mutta määräaikojen ei ole tarkoitus tarjota työntekijöille lakisääteistä sopeutumisai-

kaa työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa työvoiman käytön vähentämi-

seen. Katsonkin, että henkilöstön edustaja voi neuvotteluiden kestäessä sopia säädettyä ly-

hyemmistä neuvotteluajoista, vaikka itse neuvoteltavassa asiassa ei päästäisi sopimukseen. 

Mikäli neuvotteluvelvoitteen alaiset asiat on neuvotteluissa huolellisesti käsitelty ja tode-

taan, että neuvoteltavaa ei enää ole, ei ole mielekästä katsoa, että neuvotteluja olisi pitkitet-

tävä lain neuvottelumääräaikojen loppuun. Henkilöstön edustajan on kuitenkin sopimusta 



 
 

solmiessaan syytä huomioida neuvottelumääräaikojen työntekijöiden asemaa turvaava vai-

kutus ja huolehtia siitä, että sopimukseen määräaikojen lyhentämisestä ei kiirehditä ennen 

kuin asia, erityisesti työvoiman käytön vähentämisen vaihtoehdot, on huolellisesti käsitelty. 

Neuvottelumääräajoista toisin sopimisessa henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia ra-

joittaa nähdäkseni siis hänen asemaansa edustajana kiinteästi liittyvä velvollisuus huolehtia 

edustettaviensa oikeuksien ja etujen mahdollisimman täysimääräisestä toteutumisesta, 

vaikka kyseessä ei olekaan sellainen asia, johon yksittäinen työntekijä voisi turvakseen ve-

dota. 

Työsuhteen ehdoista sopimiseen liittyy yksittäisen työntekijän oikeusasemaan nähden mo-

ninaisia tulkintaongelmia henkilöstön edustajan sopimusoikeuden nimenomaisen lakiperus-

tan puuttuessa ja sopimuksen ulottaessa oikeusvaikutuksensa yksittäiseen työntekijään. Ko-

koavasti voidaan todeta, että henkilöstön edustajan sopimuskompetenssia rajoittaa pakottava 

lainsäädäntö sekä työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen pakottavat määräykset. Sen 

sijaan työsopimustasoisten ja työehtosopimuksen vähimmäistason ylittävien työsuhteen eh-

tojen osalta tilanne ei ole yhtä selkeä. Pääsääntöisesti oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 

henkilöstön edustaja ei voi yksittäistä työntekijää sitovasti sopia tämän työsopimuksella so-

vituista työsuhteen ehdoista etuja heikentäen. Näin henkilöstön edustajan sopimuskompe-

tenssin kattama alue muodostuu hyvin suppeaksi. Oikeuskirjallisuuden perusteella jää jos-

sain määrin avoimeksi tilanne, jossa irtisanomisperusteet täyttyvät ja työnantajalla on oikeus 

toteuttaa muutokset yksipuolisesti. Todettavissa kuitenkin on, että työsuhteen olennaisen eh-

don muuttaminen ja työntekijän työsuhteen päättäminen edellyttävät TSL:n pakottavien ir-

tisanomisperusteiden täyttymistä. Yhteistoimintasopimuksella ei voida sopia työnantajan oi-

keuksia laajentavasti pakottavista irtisanomisperusteista poikkeamisesta. Näin ollen työsuh-

teen ehtojen olennaisia muutoksia ei voida kohdistaa henkilöihin, joiden kohdalla irtisano-

misperusteet eivät täyty. Yhteistoimintasopimuksilla ei näissä tilanteissa käytännössä siis 

ole itsenäistä merkitystä verrattuna tilanteeseen, jossa työnantaja toteuttaa henkilöstöratkai-

sut yksipuolisesti täytettyään YTL:n mukaisen neuvotteluvelvoitteensa. Yhteistoimintasopi-

muksilla on lähinnä vain näyttövaikutus arvioidessa irtisanomisperusteen täyttymistä yksit-

täisen riitauttaessa asian. Sopimukseen pyrkimisestä voi olla asioiden käsittelyn kannalta 

hyötyä myös siinä mielessä, että pyrittäessä saamaan aikaan sopimus osapuolet ovat tyypil-

lisesti tarkkoja siitä, miten asiat muotoillaan ja huolehtivat siitä, että molempien kannat tu-

levat huolellisesti läpikäytyä ja vastaavat toisiaan. Pyrkimys sopimukseen voi siis edesauttaa 



 
 

asian huolellista käsittelyä vaikka itse sopimukseen ei päästäisi. Tämä taas edistää sisällöl-

lisesti oikeiden ratkaisuiden syntymistä ja säästää riidoista ja oikeudenkäynneistä syntyviä 

kustannuksia. 

Sovittaessa muutoksista työsuhteiden olennaisiin ehtoihin tehdään työnantajan ja henkilös-

tön edustajan välillä tyypillisesti kehys- tai raamisopimus, jolla pyritään ohjaamaan yksilö-

tason sopimista eli saamaan aikaan työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä työsopimus, 

joka vastaa työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä sovittuja yleisiä puitteita muutok-

selle. Koen kehyssopimukset merkittävänä edustuksellisen sopimisen tuloksena. Kehysso-

pimukseen pyrkimällä henkilöstön edustajan vaikutusmahdollisuudet työnantajan päätök-

sentekoon ovat todennäköisesti suuremmat, kuin tilanteessa, jossa päätöksenteko jää työn-

antajalle neuvotteluiden päätyttyä. Kehyssopimuksen solmimalla henkilöstön edustajalla on 

mahdollisuus saada vastavuoroisesti työnantajan sitoumus työsuhteiden pysyvyydestä sopi-

muskaudelle. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön edustajan kanssa solmittu kehyssopi-

mus voi lisätä vaikeassa tilanteissa toteutettavien henkilöstöratkaisuiden perusteltavuutta ja 

hyväksyttävyyttä työntekijöiden keskuudessa yksipuoliseen päätöksentekoon verrattuna 

työntekijöiden päästessä osalliseksi päätöksentekoon sopimuksen kautta. Koen kehyssopi-

mukset henkilöstön edustajan rooliin sopivina. Kehyssopimusten solmiminen mahdollistaa 

hyvin työntekijöiden edun ajamisen tasapuolisesti sovittavien asioiden pysyessä yleisellä ta-

solla, sen sijaan että edustaja joutuisi liiaksi ottamaan kantaa yksittäisen työntekijän työsuh-

teen ehtoihin tai pysyvyyteen. Kehyssopimuksia solmimalla viimekätinen päätösvalta siitä, 

hyväksyykö työntekijä muutokset työsuhteeseensa vai valitseeko työnantajan toimittaman 

irtisanomisen, säilyy työntekijällä itsellään. Kehyssopimukset ovat työelämässä yritysten 

muutostilanteissa käytettyjä instrumentteja, joiden asemasta voisi olla selkeyden vuoksi tar-

peen säätää myös lain tasolla. 

Henkilöstön edustajan solmimalla yhteistoimintasopimuksella voi aiemmin todetun näyttö-

vaikutuksen ja sopimista ohjaavan kehyssopimusluonteen lisäksi olla merkittävä vaikutus 

yksittäisen työntekijän asemaan ja työsuhteen pysyvyyteen. Tätä kuvastaa hyvin henkilöstön 

edustajan solmima yhteistoimintasopimus irtisanomisten kohdistumista koskevasta vuoro-

järjestyksestä. Laki ei säätele irtisanomisjärjestystä ja oikeuskirjallisuudessa on katsottu so-

pimisen siitä olevan mahdollista edustuksellisella tasolla TSL:n pakottavien säännösten ja 

työehtosopimusten asettamissa rajoissa. Yksittäisistä irtisanottavista sopimiseen henkilöstön 

edustajan kompetenssi ei riitä, vaikka neuvotteluissa voi tarkentua toimenpiteiden kohteena 



 
 

mahdollisesti oleva joukko. Työsuhteen päättämiseen liittyen henkilöstön edustajan solmi-

malla sopimuksella tukipakettien käytöstä tai lisäeläkejärjestelyistä voi myös olla merkittävä 

työntekijän asemaa parantava vaikutus.  

Tutkimusaiheena henkilöstön edustajan sopimuskompetenssi on hyvin mielenkiintoinen 

mm. siinä mielessä, että YTL 8 luvun mukaiset neuvottelut ovat nykyisessä työelämässä 

arkipäivää ja empiiriset tutkimukset osoittavat niissä syntyvän lukuisasti sopimuksia edus-

tuksellisella tasolla. Kyseessä on siis aihekenttä, jonka merkitys työelämässä ja yritysten 

toiminnassa on suuri ja sopimiseen liittyvät menettelyt ja käytännöt ovat pitkälti yritysten 

toiminnassaan luoman käytännön varassa lainsäädännön ja oikeuskirjallisuuden asettaessa 

hyvin rajoitetusti suuntaviivoja sopimiselle. Oikeuskäytännön vähyys YTL:n puitteissa ta-

pahtuvaan sopimiseen nähden voi hyvin kuvastaa sitä, että nykytila koetaan toimivaksi. Toki 

lainsäädännön asettaessa vain väljät puitteet sopimustoiminnalle se mahdollistaa hyvin eri-

laiset yrityskohtaiset ja juuri kyseisen työpaikan oloihin räätälöidyt sovellukset. Se, että 

YTL:n puitteissa tapahtuva sopiminen koetaan sekä työnantaja- että työntekijäpuolella pää-

osin myönteiseksi ei kuitenkaan poista yksittäisen työntekijän oikeusturvaan kohdistuvaa 

ongelmaa, kun henkilöstön edustaja solmii ilman yksittäisen työntekijän erillistä valtuutusta 

yhteistoimintasopimuksen, jolla on hänen työsuhteeseensa ulottuvia oikeusvaikutuksia. Kat-

sonkin, että henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin selkeyttäminen yhteistoiminta-

laissa helpottaisi ja yhdenmukaistaisi yhteistoimintasopimusten solmimista yksittäisillä työ-

paikoilla ja parantaisi yksittäisen työntekijän oikeusturvaa. 

 


