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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminta-
asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

yhteistoiminta-asiamiehestä. Asiamies toimi-
si työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja 
sen tehtävänä olisi valvoa yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain, yhteistoiminnasta 
suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritys-
ryhmissä annetun lain, henkilöstön edustuk-
sesta yritysten hallinnossa annetun lain, hen-
kilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja 
eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 
sekä henkilöstörahastolain noudattamista. 
Esityksellä turvattaisiin valvonnan riippu-
mattomuus ja erillisyys työ- ja elinkeinomi-
nisteriön tavanomaisesta toiminnasta. 

Laissa säädettäisiin yhteistoiminta-
asiamiehen tehtävistä, oikeuksista ja valtuuk-
sista. Yhteistoiminta-asiamiehen toiminta 
olisi ensisijaisesti ohjeiden ja neuvojen an-
tamista lakien soveltamisesta yksittäistapa-
uksissa. Yhteistoiminta-asiamiehellä olisi 
myös oikeus antaa työnantajalle kehotus 
lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi tai 

sen uusimisen estämiseksi. Yhteistoiminta-
asiamies voisi saattaa asian esitutkintaan, jos 
kysymyksessä olisi teko, johon liittyy ran-
gaistusuhka. Yhteistoiminta-asiamies voisi 
myös eräissä laissa tarkemmin luetelluissa 
tapauksissa vaatia tuomioistuimelta, että se 
asettaa työnantajalle uhkasakon, jollei tämä 
noudata säännöksiä.  

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviin kuu-
luisi lisäksi henkilöstörahastorekisterin yllä-
pito. Hänen olisi myös muutoin edistettävä 
työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteis-
toimintaa sekä seurattava lakien tavoitteiden 
toteutumista. Lisäksi säädettäisiin yhteistoi-
minta-asiamiehen ja työsuojeluviranomaisen 
välisestä yhteistyöstä.  

Ehdotetun lain johdosta tehtäisiin tarvitta-
vat muutokset myös muihin yhteistoimintaa 
sääteleviin lakeihin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Työsuhteen käsitteelle perustuvassa mo-
dernissa työoikeudessa hallitsevana piirteenä 
ei ole pelkkä muodolliseen tasavertaisuuteen 
nojaava sopimusvapauden periaate. Lainsää-
täjä on katsonut tarpeelliseksi säätää lakeja, 
joilla on työntekijää suojaava tarkoitus, kos-
ka työntekijän katsotaan olevan työnantajaa 
heikommassa asemassa. Tällaiselle lainsää-
dännölle on tunnusomaista, että sille asete-
taan erityinen valvontaelin tai viranomainen 
valvomaan normien toteutumista ja seuraa-
maan niiden kehitystä. 

Suomen nykymuotoisen työlainsäädännön 
syntyvuotena pidetään vuotta 1889, jolloin 
annettiin Keisarillisen Majesteetin Armolli-
nen Asetus teollisuusammateissa olevain 
työntekijäin suojelemisesta (18/1889). Tätä 
asetusta valvomaan asetettiin erityiset am-
mattientarkastajat. Valvontajärjestelmä on 
kehittynyt edellä mainitusta ajankohdasta lu-
kien. Sen kehittymiseen on vaikuttanut myös 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuonna 
1923 asiasta antama suositus (20/1923) ja 
järjestön myöhemmät yleissopimukset. Suo-
messa ammattientarkastuslaitos kehitettiin 
nykyiseksi työsuojelun viranomaisvalvon-
naksi 1970-luvulla. Viimeksi valvontajärjes-
telmä on uusittu työsuojelun valvonnasta ja 
työpaikan yhteistoiminasta annetulla lailla 
(44/2006, jäljempänä työsuojelun valvonta-
laki). 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 
julkisen vallan on huolehdittava työvoiman 
suojelusta. Periaatteellisena oikeutena on oi-
keus työsuojeluun. Työntekijän suojelun kä-
site on laajentunut yhteiskunnan kehityksen 
myötä. Nykyisin se käsittää vaaroilta ja ter-
veysriskeiltä suojelun ohella muun muassa 
suojelun kohtuuttomilta työehdoilta, työpai-
kan epäoikeudenmukaiselta menetykseltä ja 
epäoikeudenmukaiselta kohtelulta. Yhden-
vertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo 
on lisäksi erikseen taattu perustuslain 6 §:n 
mukaan. Näin ollen edellä mainituista asiois-
ta huolehtiminen on valtion tehtävä, joka 
yleensä voidaan toteuttaa vain asettamalla 
erityinen valvontaelin tai viranomainen. 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Työsuojelun valvontalaki 

Työsuojeluviranomaisia ovat sosiaali- ja 
terveysministeriön alaisina toimivat työsuo-
jelupiirien työsuojelutoimistot ja tuotteiden 
turvallisuutta koskevissa asioissa sosiaali- ja 
terveysministeriö. Työsuojeluhallinnosta an-
netun lain (16/1993) 2 §:n mukaan työsuoje-
luhallinto on riippumaton valvontatehtävää 
suorittaessaan. Työsuojelun valvonnan osa-
alueita ovat perinteinen työturvallisuus, työ-
terveyshuolto, työaikasuojelu, naisten, nuor-
ten ja vajaakuntoisten suojelu sekä työsuhde-
valvonta.  

Valvontaa varten työsuojeluviranomaisella 
ja työsuojelutarkastajalla on oikeus muun 
muassa päästä tarkastuskohteeseen, saada 
nähtäväkseen työnantajalta asiakirjat, joita 
tämän on laadittava, sekä käydä keskustelua 
valvontakohteessa työskentelevien henkilöi-
den kanssa. Työsuojeluviranomaiselle ilmoi-
tuksen tehneen henkilön henkilöllisyys on 
pidettävä salassa. Poliisin on annettava työ-
suojeluviranomaisen pyynnöstä virka-apua 
valvonnan toteuttamiseksi. 

Valvontatoimessaan työsuojeluviranomai-
nen antaa ensisijassa kirjallisen toimintaoh-
jeen työnantajalle säännöksen vastaisen oloti-
lan korjaamiseksi. Tämä on yleisin valvonta-
keino työsuhdeasioissa, joissa valvonta on 
pääsääntöisesti asiakasaloitteista.  

Jos toimintaohjetta ei noudateta tai kysy-
mys on vähäistä suuremmasta vaarasta, vi-
ranomainen voi antaa kehotuksen, joka on 
toimintaohjetta voimakkaampi, jonka käyttö-
ala on suppeampi ja johon liittyy aina määrä-
aika, jonka kuluessa olotila on saatettava 
säännösten mukaiseksi. Työsuhdeasioissa 
kehotus voidaan antaa vain asiassa, joka kos-
kee työaika- tai vuosilomakirjanpitoa tai 
muuta kirjaamisvelvoitetta taikka palkkalas-
kelman, työtodistuksen taikka työsuhteen 
keskeisiä ehtoja koskevan selvityksen anta-
mista. Jos kehotusta ei noudateta annetussa 
määräajassa, työsuojeluviranomainen voi an-
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taa työnantajaa velvoittavan päätöksen asian-
tilan korjaamiseksi määräajassa. Päätöksen 
tehosteeksi voidaan liittää uhkasakko ja sii-
hen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen.  

Työsuojelun valvontalain 50 §:n mukaan 
työsuojeluviranomaisen on tehtävä ilmoitus 
poliisille esitutkintaa varten, jos on todennä-
köisiä perusteita epäillä, että on tehty sen 
valvottavana olevassa laissa tai rikoslain 
(39/1889) työrikoksia koskevassa 47 luvussa 
rangaistavaksi säädetty teko. Rangaistus-
säännöksiä on muun muassa työsopimuslais-
sa (55/2001), työaikalaissa (605/1996), vuo-
silomalaissa (162/2005) ja työturvallisuus-
laissa (738/2002). Toimintaohjeen tai keho-
tuksen antaminen ei estä syyteilmoituksen 
tekemistä. 

Lisäksi työsuojelutarkastaja voi antaa työ-
suojelun valvontalain 11 §:n 2 momentin 
mukaan suositusluonteisia neuvoja työsuoje-
lun edistämiseksi esimerkiksi uusista sään-
nöksistä ja hyvistä käytännöistä. Suosituksil-
la tarkoitetaan neuvoja hyvistä toimintata-
voista ja käytännöistä. Tällaisten neuvojen ja 
tietojen antaminen kuuluu yleisesti työsuoje-
luhallinnon tehtäviin ja neuvojen antaminen 
on pidettävä selvästi erillään edellä kerrotus-
ta toimivallan käytöstä, johon ryhdytään sil-
loin, kun työpaikan olosuhteet eivät täytä 
lainsäädännön vaatimuksia. 
 
Työpaikan yhteistoimintaa ja työntekijöiden 
osallistumisoikeuksia koskeva lainsäädäntö 
ja sen valvontakäytäntö 

Yhteistoimintalainsäädäntö on kohtuullisen 
uutta. Ensimmäinen laki yhteistoiminnasta 
yrityksissä (725/1978) säädettiin vuonna 
1978. Tämän lain valvontaa koskevat sään-
nökset poikkesivat muun työlainsäädännön 
valvonnasta. Lailla kumottiin vuonna 1949 
säädetty tuotantokomitealaki (843/1949), 
jonka mukaan tuotantokomiteoiden tehtävänä 
oli ollut käsitellä kysymyksiä, jotka koskevat 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden työturval-
lisuuden, terveydellisten olojen sekä viihty-
vyyden parantamista työpaikalla, ja valvoa 
ammattientarkastajien ja luottamusmiesten 
ohella työturvallisuutta koskevien määräys-
ten noudattamista. Tuotantokomiteoiden tar-
koituksella toimia ammattientarkastuksen tu-

kena ja sen apuna oli vaikutusta siihen, että 
yhteistoimintalainsäädännön valvontaa ei 
katsottu aiheelliseksi säätää alueellisten työ-
suojeluviranomaisten tehtäväksi, vaan sosiaa-
li- ja terveysministeriölle, jolle kuului myös 
kyseisen lain valmistelu. Myöhemminkin 
lain valvonta on säilynyt sillä ministeriöllä, 
joka on vastannut lain valmistelusta.  

Vuonna 2007 säädetyn yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain (334/2007, jäljem-
pänä yhteistoimintalaki) valvonta kuuluu 
työministeriölle (vuoden 2008 alusta työ- ja 
elinkeinoministeriölle). Lailla on myös pantu 
täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi (2002/14/EY) työntekijöille 
tiedottamisesta ja heidän kuulemistaan kos-
kevista yleisistä puitteista Euroopan yhtei-
sössä (jäljempänä yhteistoimintamenettelydi-
rektiivi). Myös muun työpaikan yhteistoimin-
taan ja työntekijöiden osallistumisoikeuksiin 
liittyvän lainsäädännön valvonta kuuluu työ- 
ja elinkeinoministeriölle. Tällaisia lakeja 
ovat laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 
(335/2007), jolla on pantu täytäntöön muun 
muassa neuvoston direktiivi (94/45/EY) eu-
rooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta 
tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemis-
menettelyn käyttöönottamisesta yhteisön laa-
juisissa yrityksissä tai yritysryhmissä (jäl-
jempänä yritysneuvostodirektiivi), henkilös-
törahastolaki (814/1989), laki henkilöstön 
edustuksesta yritysten hallinnossa (725/1990) 
ja laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhti-
össä ja eurooppaosuuskunnassa (758/2004).  

Yhteistoimintalaissa on säännökset lain 
valvonnasta ja valvontaan liittyvistä pakko-
keinojen käytöstä. Valvonnasta säädetään 
lain 66 §:ssä, jonka mukaan lain noudatta-
mista valvoo työ- ja elinkeinoministeriö. Li-
säksi valvonta on säädetty kuuluvaksi niille 
työnantajien, työntekijöiden ja toimihenki-
löiden yhdistyksille, joiden tekemän valta-
kunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä 
olisi noudatettava yrityksen työsuhteissa. 
Vaikka työ- ja elinkeinoministeriö toimii la-
kia valvovana viranomaisena, sillä ei ole val-
tuuksia antaa oikeudellisesti velvoittavia lain 
soveltamis- tai tulkintaohjeita. Viime kädessä 
laintulkinta on tuomioistuimen tehtävä. 

Yhteistoimintalain 64 §:n mukaan jos työn-
antaja laiminlyö, mitä lain 10—13 §:ssä sää-
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detään henkilöstöryhmien edustajille annet-
tavista tiedoista, ja siten vaarantaa tietojen 
saannin, tuomioistuin voi henkilöstöryhmän 
edustajan vaatimuksesta ja varattuaan työn-
antajalle tilaisuuden tulla kuulluksi velvoittaa 
työnantajan täyttämään velvollisuutensa 
määräajassa ja asettaa velvoitteen noudatta-
misen tehosteeksi uhkasakon. Jos työnantaja 
laiminlyö velvollisuutensa laatia lain 16 §:ssä 
tarkoitetun henkilöstösuunnitelman ja koulu-
tustavoitteet, työ- ja elinkeinoministeriö voi 
henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä vaatia 
tuomioistuimelta työnantajaa velvoittavaa 
edellä kuvattua päätöstä, jos on ilmeistä, että 
henkilöstösuunnitelmaa ja koulutustavoitteita 
ei saada käsitellyksi laissa tarkoitetussa yh-
teistoimintamenettelyssä. 

Yhteistoimintalaissa on myös rangaistus-
säännös (67 §). Työnantaja tai tämän edusta-
ja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jät-
tää noudattamatta tai rikkoo, mitä 17, 20, 
22 §:ssä, 28 §:n 1 ja 2 momentissa, 30, 31, 
34, 36, 41, 43 ja 55 §:ssä sekä 56 §:n 1 mo-
mentissa ja 65 §:ssä säädetään, on tuomittava 
yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sak-
koon. Yhteistoimintavelvoitteen rikkomisen 
tunnusmerkistönä on pääsääntöisesti lain 
menettelytapasäännösten rikkominen. Varsi-
naisia yhteistoimintaneuvotteluja koskevat 
20 §, 28 §:n 1 ja 2 momentti, 30, 31 ja 34 §. 
Työnantajan velvollisuutta antaa tarpeellisia 
tietoja ennen neuvottelujen alkamista koske-
vat 22 §, 28 §:n 1 momentti ja 36 §, liikkeen 
luovutusta 41 ja 43 § ja yhteistoimintaa työn-
antajan suunnitellessa työvoiman vuokrausta 
17 §. Vapautuksesta työstä ja korvauksista 
säädetään 56 §:ssä. Myös 65 §:ssä tarkoitettu 
lain nähtävänäpitoa koskevan velvollisuuden 
laiminlyönti on rangaistava yhteistoiminta-
velvoitteen rikkomisena. 

Käytännössä valvonta toteutuu asia-
kasaloitteisena toimintona, joka käynnistyy 
asiakkaan pyytäessä ministeriötä selvittä-
mään yhteistoimintalain mahdollista noudat-
tamatta jättämistä. Tämän jälkeen ministeriö 
ottaa työnantajaan yhteyttä ja lähettää tarvit-
taessa työnantajalle kirjallisen määräajassa 
vastattavan selvityspyynnön. Selvitysten jäl-
keen ministeriö laatii asiasta sen vireille saat-
taneelle osapuolelle lausunnon, joka anne-
taan myös vastapuolelle tiedoksi. Lausunnos-
sa todetaan, onko työnantaja valvovan minis-

teriön käsityksen mukaan noudattanut yhteis-
toimintalakia. Lausunto ei ole oikeudellisesti 
sitova. Lausunnon pohjalta valvontatoimen 
käynnistänyt osapuoli päättää, ryhtyykö se 
oikeudellisiin toimiin työnantajaa vastaan. 
On myös mahdollista, että ministeriö tekee 
saamiensa selvitysten jälkeen esitutkinta-
pyynnön sen selvittämiseksi, onko työnantaja 
jättänyt noudattamatta yhteistoimintalakia.  

Käytännössä puhelimitse ja sähköpostitse 
tapahtuvaa neuvontaa lain sisällöstä annetaan 
lähes päivittäin. Asioita, jotka johtavat työn-
antajalle osoitettuun kirjalliseen selvitys-
pyyntöön, on ollut vuositasolla kuitenkin 
vain muutama. Vuonna 2009 selvityspyyntö-
jen määrä on lisääntynyt huomattavasti. Mi-
nisteriö on tehnyt esitutkintapyynnön hyvin 
harvoin. 

Ministeriön ohella valvontaa suorittavat it-
senäisesti sellaiset työmarkkinajärjestöt, joi-
den tekemien työehtosopimusten määräyksiä 
yrityksessä noudatetaan. Tässä toiminnassa 
työmarkkinajärjestöillä ei ole viranomais-
asemaa, eikä siten viranomaisen oikeuksia tai 
velvollisuuksia käytännön valvontaa suorit-
taessaan. Työmarkkinajärjestöillä on mahdol-
lisuus saattaa asia esitutkintaan tai nostaa 
kanne työntekijän valtuuttamana hyvityksen 
saamiseksi. Säännöksen mukaan työmarkki-
najärjestöjen edellä kuvattu valvonta ulottuu 
myös sellaisiin työnantajiin, jotka eivät ole 
järjestäytyneet työehtosopimuksia tekeviin 
työnantajaliittoihin eivätkä siten ole työehto-
sopimuslain (436/1946) mukaan sidottuja 
työehtosopimukseen. Jos työehtosopimus on 
vahvistettu yleissitovaksi, työnantajan, joka 
ei ole sidottu työehtosopimukseen, on nouda-
tettava tällaista yleissitovaa työehtosopimus-
ta työsopimuslain 2 luvun 7 §:n perusteella. 
Työsopimuslain valvonta kuuluu työsuojelu-
viranomaisille, mutta valvontatehtävässään 
viranomaisten on toimittava kiinteässä yh-
teistyössä niiden työnantajien ja työntekijöi-
den yhdistysten kanssa, joiden tekemien 
yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä 
työnantajien on noudatettava. Säännös perus-
tuu siihen, että työehtosopimuksen solmi-
neella työnantaja- ja työntekijäjärjestöllä on 
keskeinen asema yleissitovan työehtosopi-
muksen määräyksiä tulkittaessa. 

Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhtei-
sönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 
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valvonnasta säädetään lain 48 §:ssä. Sään-
nöksen mukaan lain noudattamista ja sovel-
tamista valvovat työministeriö (työ- ja elin-
keinoministeriö) sekä ne työnantajien, työn-
tekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset, 
joiden tekemän valtakunnallisen työehtoso-
pimuksen määräyksiä yrityksen työsuhteissa 
olisi noudatettava. Lain 46 §:n mukaan kes-
kushallinnon tai määräysvallassa olevan yri-
tyksen edustaja voidaan myös tuomita yritys-
ryhmän yhteistoimintavelvoitteen rikkomi-
sesta sakkoon. Säännökset ja valvontakäytän-
tö vastaavat yhteistoimintalain valvontaa.  

Henkilöstön edustuksesta yritysten hallin-
nossa annetun lain valvonnasta säädetään 
13 §:ssä, jonka mukaan lain noudattamista 
valvoo työministeriö (työ- ja elinkeinominis-
teriö) ja valvonnassa avustavat työvoimapiirit 
(työ- ja elinkeinokeskukset). Valvonnan te-
hosteeksi laissa on säännökset uhkasakosta. 
Lain 14 §:n mukaan lääninhallitus voi hake-
muksesta velvoittaa yrityksen sakon uhalla 
täyttämään laista johtuvat velvollisuudet. 
Hakemuksen voivat yhteisesti tehdä vähin-
tään kahden sellaisen henkilöstöryhmän 
edustajat, jotka yhdessä edustavat henkilös-
tön enemmistöä, tai vastaavasti henkilöstö-
ryhmiä edustavat yhdistykset. Uhkasakon 
asettamista voi hakea myös ministeriö. Val-
vontakäytäntö vastaa pääpiirteittäin edellä 
kuvattua yhteistoimintalain valvontakäytän-
töä. Käytännössä uhkasakon asettamista ei 
ole haettu kertaakaan.  

Henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä 
ja eurooppaosuuskunnassa annetun lain nou-
dattamista valvoo lain 37 §:n mukaan työmi-
nisteriö (työ- ja elinkeinoministeriö). Lain 
38 §:n mukaan lääninhallitus voi hakemuk-
sesta velvoittaa eurooppayhtiön, eurooppa-
osuuskunnan tai osallistuvan yhtiön sakon 
uhalla täyttämään laista tai 16 §:ssä tarkoite-
tusta henkilöstöedustusta koskevasta sopi-
muksesta johtuvat velvollisuudet. Uhkasakon 
asettamista voi hakea vain lakia valvova mi-
nisteriö. Ministeriöllä on mahdollisuus hakea 
uhkasakkoa myös silloin, kun kysymys on 
henkilöstöedustusta koskevan sopimuksen 
toteuttamisesta. Valvontakäytäntö vastaa 
pääpiirteittäin edellä kuvattua valvontakäy-
täntöä. Mahdollisuutta hakea uhkasakkoa ei 
käytännössä ole käytetty tai tarvittu käyttää. 

Henkilöstörahastolain 59 §:n mukaan työ-
ministeriön (työ- ja elinkeinoministeriön) on 
valvottava, että henkilöstörahaston toiminta 
ja hallinto ovat lain ja rahaston sääntöjen 
mukaiset. Valvontakeinoista säädetään lain 
60 §:ssä. Jos ministeriö havaitsee henkilöstö-
rahaston menetelleen lain tai sääntöjen vas-
taisesti taikka laiminlyöneen laissa säädetyt 
velvollisuutensa, ministeriö voi määrätä ra-
haston hallituksen ryhtymään toimiin oikai-
sun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen 
päätöksen täytäntöönpanon. Ministeriö voi 
pyytää rahaston kotipaikan lääninhallitusta 
asettamaan määräyksen tai kiellon tehosteek-
si uhkasakon rahaston hallituksen jäsenille. 
Uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhal-
litus. 

Henkilöstörahaston tulee kuuden kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimit-
taa ministeriölle oikeaksi todistetut jäljen-
nökset tuloslaskelmasta ja taseesta liittei-
neen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilin-
tarkastuskertomuksista. Henkilöstörahaston 
on tarvittaessa annettava ministeriölle toi-
minnastaan muitakin valvontaa varten tarvit-
tavia selvityksiä. Ministeriöllä on, milloin 
siihen on syytä, oikeus toimittaa henkilöstö-
rahaston kirjanpidon ja hallinnon tarkastus ja 
muullakin tavalla tarkastaa rahaston toimin-
taa.  

Ministeriö pitää rekisteriä henkilöstörahas-
toista. Tässä yhteydessä valvontaa toteute-
taan sekä etukäteis- että jälkikäteisvalvonta-
na. Ministeriö esitarkastaa muun muassa 
sääntömuutokset. Rahaston hallitusta tai siinä 
tapahtuneita muutoksia ei rekisteröidä, jos 
valinnan katsotaan tapahtuneen lain tai rahas-
ton sääntöjen vastaisesti. Valvonnan muotoja 
kehitettäessä on otettava huomioon, miten 
voidaan erottaa etukäteisvalvonta tilinpäätös-
asiakirjojen perusteella tapahtuvasta valvon-
nasta, koska samoja asiakirjoja tarkastetaan 
kummassakin valvonnassa. 

Valtiosektorilla noudatetaan yhteistoimin-
nasta valtion virastoissa ja laitoksissa annet-
tua lakia (651/1988), joka tuli voimaan 1 päi-
vänä lokakuuta 1988. Kuntasektoria koskee 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annettu laki 
(449/2007), joka tuli voimaan 1 päivänä 
syyskuuta 2007. Kummassakaan laissa ei ole 
säännöksiä lakien valvonnasta. Tämän vuok-



 HE 177/2009 vp  
  

 

8 

si näiden lakien valvonta tulee selvittää erik-
seen.  
 
Eräiden muiden työelämään liittyvien lakien 
valvontajärjestelmiä 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 
annetun lain (609/1986, jäljempänä tasa-
arvolaki) mukaan tasa-arvovaltuutettu ja ta-
sa-arvolautakunta valvovat tasa-arvolain 
noudattamista. Sosiaali- ja terveysministeri-
östä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(759/2003) on säädetty, että ministeriön yh-
teydessä toimiva tasa-arvovaltuutettu on riip-
pumaton hoitaessaan sille säädettyjä tehtäviä. 

Tasa-arvovaltuutetulla on laajat tietojen-
saantioikeudet valvonnan suorittamista var-
ten ja hänellä on myös oikeus tehdä tarpeel-
linen tarkastus työpaikalla. Tasa-
arvovaltuutettu voi asettaa tietojenanto- ja 
asiakirjan esittämisvelvollisuuden tehosteeksi 
myös uhkasakon. Uhkasakon määrää makset-
tavaksi tasa-arvolautakunta. Havaitessaan, et-
tä laissa säädettyjä velvoitteita ei noudateta 
tai lain säännöksiä muutoin rikotaan, tasa-
arvovaltuutetun on ohjein ja neuvoin pyrittä-
vä siihen, että lainvastaista menettelyä ei jat-
keta tai uusita. Hänen tehtävänään on myös 
edistää aloittein, neuvoin ja ohjein lain tar-
koituksen toteutumista, antaa tietoja tasa-
arvolaista ja sen soveltamisesta sekä seurata 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteu-
tumista yhteiskuntaelämän eri aloilla. 

Käytännössä tasa-arvovaltuutetun työ ja-
kautuu varsinaiseen lain valvontaan ja lain 
tavoitteiden edistämistehtäviin. Lain valvon-
taa koskevissa kannanotoissa valtuutettu pyr-
kii neuvomaan ja ohjeistamaan asianosaisia. 
Tavanomaisiksi työkäytännöiksi ovat muo-
toutuneet lausunnot (juridiset kannanotot), 
muut vastaukset, omat aloitteet ja neuvotte-
lut, neuvontapuhelin ja internet-ohjeistus tai 
tiedottaminen sekä työpaikkavierailut ja pu-
hetilaisuudet. Tasa-arvovaltuutetun antamat 
lausunnot eivät ole oikeudellisesti sitovia. 
Käytännössä tasa-arvovaltuutettu on tarvitta-
essa antanut kehotuksen lainvastaisen käy-
tännön muuttamiseksi. 

Tasa-arvovaltuutettu voi myös avustaa syr-
jinnän kohteeksi joutunutta tämän oikeuksien 
turvaamisessa sekä tarvittaessa avustaa tätä 
oikeudenkäynnissä, joka koskee hyvityksen 

tai korvauksen suorittamista, jos hän katsoo, 
että asialla on lain soveltamisen kannalta 
huomattava merkitys. Oikeudenkäynneissä 
avustaminen on lähes olematonta tasa-
arvovaltuutetun toimiston henkilöstövoima-
varojen johdosta. 

Tasa-arvolautakunnan tehtävänä on antaa 
tuomioistuimen tai työmarkkinoiden keskus-
järjestöjen pyynnöstä lausuntoja lain tavoit-
teiden kannalta merkittävästä asiasta. Varsi-
naiseen oikeuksien turvaamiseen liittyy lau-
takunnan mahdollisuus kieltää esimerkiksi 
työnantajaa jatkamasta tai uusimasta tasa-
arvolain mukaista syrjintää työelämässä. 
Kiellon tehosteeksi lautakunta voi asettaa sa-
konuhan ja määrätä uhkasakon maksettavak-
si. Tasa-arvolautakunta ei kuitenkaan voi 
määrätä hyvitystä, jota on haettava erikseen 
kanteella yleisessä tuomioistuimessa. Tasa-
arvolautakunnan päätökseen haetaan muutos-
ta valittamalla hallinto-oikeuteen. 

Yhdenvertaisuuslain (21/2004) valvonta 
työsuhteissa ja julkisoikeudellisissa palvelus-
suhteissa kuuluu työsuojeluviranomaisille. 
Käytännössä viranomaisaloitteinen valvonta 
kohdistuu pääsääntöisesti tilanteisiin, joissa 
työsuojelupiirin työsuojelutoimiston virka-
miehellä on syytä epäillä, että on tehty rikos-
lain 47 luvussa rangaistavaksi säädetty teko. 
Tällaisia ovat muun muassa epäily työsyrjin-
nästä (RL 47:3) ja kiskonnantapaisesta työ-
syrjinnästä (RL 47:3a). Näissä tilanteissa 
työsuojeluviranomaisen on tehtävä työsuoje-
lun valvontalain 50 §:n mukaan ilmoitus po-
liisille esitutkintaa varten, jollei tekoa ole pi-
dettävä vähäisenä eikä yleinen etu vaadi il-
moituksen tekemistä. Muissa tapauksissa yh-
denvertaisuuslain valvonta toteutuu lähinnä 
asiakasaloitteisena toimintona, jossa työnan-
tajille voidaan antaa toimintaohje lain tulkin-
nasta.  

Muilla elämänalueilla yhdenvertaisuusla-
kiin perustuvan syrjinnän valvonta kuuluu 
vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakun-
nan tehtäviin vähemmistövaltuutetusta ja syr-
jintälautakunnasta annetun lain (660/2001) 
mukaan. Vähemmistövaltuutettu on toimin-
nassaan itsenäinen ja riippumaton, ja hän toi-
mii sisäasiainministeriön yhteydessä. 

Vähemmistövaltuutettu voi antaa ohjeita, 
neuvoja ja suosituksia, ja häneltä voi pyytää 
toimia, kuten tapaamisten järjestämistä so-
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vinnon aikaansaamiseksi. Tavoitteena on, et-
tä osapuolet pääsisivät kummankin osapuo-
len kannalta kohtuulliseen sopimukseen syr-
jinnän kohteeksi joutuneelle aiheutuneiden 
vahinkojen korvaamisesta. Vähemmistöval-
tuutettu tai se, johon syrjintä kohdistuu, voi 
saattaa etnistä syrjintää koskevan, muun kuin 
työ- tai virkasuhdeasian, syrjintälautakunnan 
käsiteltäväksi. Vähemmistövaltuutettu voi 
myös avustaa tai määrätä alaisensa virkamie-
hen avustamaan etnisen syrjinnän kohteeksi 
joutunutta henkilöä tämän oikeuksien tur-
vaamisessa tai tarvittaessa hankkia tälle tätä 
tarkoitusta varten oikeusapua, jos hän katsoo, 
että asialla on etnisen syrjinnän ehkäisyn 
kannalta huomattava merkitys. 

Syrjintälautakunta voi kieltää jatkamasta 
tai uusimasta syrjintää sakon uhalla. Lauta-
kunta voi myös tuomita uhkasakon makset-
tavaksi. Edellä tarkoitetuissa asioissa vä-
hemmistövaltuutettu voi vaatia lautakunnalta 
itsenäisesti päätöstä ilman osapuolen valta-
kirjaa. Sen sijaan, jos kysymys on sovinnon 
vahvistamisesta lautakunnassa, asian voivat 
saattaa lautakunnan käsiteltäväksi vain osa-
puolet yhdessä tai vähemmistövaltuutettu 
osapuolten suostumuksin. Syrjintälautakunta 
ei voi määrätä hyvitystä, jota on haettava 
erikseen kanteella yleisessä tuomioistuimes-
sa. Syrjintälautakunnan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. So-
vinnon vahvistamista koskevaan lautakunnan 
päätökseen ei saa hakea muutosta. 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja EU:n lain-

säädäntö 

Koska valvonnan kohteena olevilla keskei-
sillä laeilla, kuten yhteistoimintalailla ja yh-
teistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaa-
juisissa yritysryhmissä annetulla lailla on 
pantu täytäntöön EU:n direktiivejä, on tarkoi-
tuksenmukaista rajoittaa kansainvälistä kehi-
tystä koskevien säännösten tarkastelu näiden 
lakien kansallisen valvonnankin osalta vain 
eräiden EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöön. 

Yhteistoimintamenettelydirektiivi tuli saat-
taa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeis-
tään 23 päivänä maaliskuuta 2005. Direktii-
vin 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on 
säädettävä aiheellisista toimenpiteistä sen va-
ralta, että työnantaja tai työntekijöiden edus-

tajat eivät noudata tätä direktiiviä. Niiden on 
erityisesti huolehdittava, että riittävät hallin-
nolliset tai oikeudelliset menettelyt ovat käy-
tettävissä direktiivistä johtuvien velvolli-
suuksien noudattamisen varmistamiseksi. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, ettei suu-
rimmassa osassa EU:n jäsenvaltiota ole eri-
tyistä viranomaista, joka valvoisi yhteistoi-
mintalakien noudattamista. Säännösten nou-
dattaminen on pääsääntöisesti toteutettu si-
ten, että tiedottamis- tai neuvotteluvelvolli-
suuksien rikkomisesta voidaan valittaa tai 
nostaa kanne toimivaltaisessa tuomiois-
tuimessa. 

Ruotsissa yhteistoiminta perustuu sekä 
myötämääräämislakiin (medbestämmande-
lag) että työmarkkinajärjestöjen välisiin so-
pimuksiin. Tällaiset yhteistoimintasopimuk-
set kattavat käytännössä koko työmarkkina-
kentän. Työnantaja, joka rikkoo myötämää-
räämislain säännöksiä, voidaan velvoittaa 
maksamaan hyvitystä aiheuttamistaan vahin-
goista. Kanteita käsittelevät työtuomioistuin 
ja käräjäoikeudet. 

Tanskassa yhteistoiminta perustuu työ-
markkinajärjestöjen välisiin kollektiivisopi-
muksiin. Esimerkiksi Tanskan työnantajia ja 
työntekijöitä edustavien keskusjärjestöjen vä-
lisen sopimuksen perusteella on perustettu 
yhteistoimintalautakunta. Se tukee ja edistää 
yhteistoimintaneuvostojen perustamista yri-
tyksissä ja antaa neuvoja niiden toiminnasta. 
Lisäksi lautakunta käsittelee yhteistoimintaa 
koskevia erimielisyyksiä sopimuksen määrit-
telemässä laajuudessa. Tiedottamis- ja neu-
votteluvelvollisuuksien loukkausten johdosta 
työnantaja voidaan myös tuomita sakkoon. 

Saksassa lakisääteisellä työpaikkaneuvos-
tolla on keskeinen asema yhteistoiminnan to-
teuttamisessa. Jos työnantaja ei noudata työ-
paikkaneuvoston tiedonsaanti- ja neuvottelu-
oikeuksia, voi työpaikkaneuvosto tehdä vali-
tuksen työtuomioistuimelle oikeuksiensa tun-
nustamiseksi. Tällöin on myös käytettävissä 
nopeutettu oikeudenkäyntimenettely. Neu-
votteluvelvollisuuden rikkominen on säädet-
ty rangaistavaksi ja työnantajalle voidaan 
määrätä enintään 10 000 euron sakko tiedot-
tamisvelvollisuuden rikkomisesta. Julkisella 
sektorilla tiedottamisvelvollisuuden rikko-
mistilanteessa sakon sijasta ovat käytettävis-
sä kurinpidolliset toimet. 
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Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tiedot-
tamis- ja neuvottelusäännöksien laiminlyön-
neistä voidaan valittaa erityiselle viranomai-
selle (Central Arbitration Committee, CAC), 
joka voi toimittaa valituksen edelleen erityi-
selle sovitteluelimelle (ACAS), jos se näkee 
sovintoon pääsemisen todennäköiseksi. Mi-
käli CAC katsoo valituksen hyvin perustel-
luksi, voi se velvoittaa työnantajan tekemään 
tarvittavat toimet säännösten noudattamisek-
si. Työtuomioistuimelle (Employment Ap-
peal Tribunal) voidaan myös tehdä hakemus 
sakon määräämiseksi.  

Ranskassa työpaikoilla on lakisääteiset työ-
paikkaneuvostot, joiden toiminnan estäminen 
on säädetty rangaistavaksi. Työpaikkaneu-
vosto voi vaatia oikaisua tuomioistuimelta 
tietyn suunnitellun toimen lykkäämiseksi tai 
vaatia vahingonkorvausta. Tietyissä erityises-
ti kollektiivisia irtisanomisia koskevissa ti-
lanteissa voidaan vaatia myös toimenpiteiden 
mitätöimistä.  
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Yhteistoimintaa koskevien lakien valvonta 
kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka 
työjärjestyksen (552/2009) 21 §:n mukaan 
valvonta kuuluu ministeriön työelämä- ja 
markkinaosastolle työlainsäädännön valmis-
telun ohella. Valvontatointa ei ole eriytetty 
muusta viranomaistoiminnasta, vaan se on 
kiinteä osa ministeriön muuta toimintaa, ku-
ten lainsäädännön valmistelua. Tästä syystä 
valvonta on hallinnollisessa ohjaus- ja val-
vonnanalaisuudessa suhteessa ministeriön 
ylempiin virkamiehiin ja ministeriin. Minis-
teri tai kansliapäällikkö voi pidättää yksittäi-
sessä valvonta-asiassakin päätösvallan itsel-
leen siten kuin valtioneuvoston ohjesäännös-
sä (262/2003) säädetään. 

Edellä mainituista syistä yhteistoiminta-
lainsäädännön laillisuusvalvonta on epäitse-
näistä ja riippuvuussuhteista sekä hallinnolli-
sesti että muodollisesti. Laillisuusvalvonnan 
tulisi kuitenkin perustua nimenomaiseen, 
valvontatoimivallan ja valvontaviranomaisen 
määrittelevään lainsäädäntöön, jos se kohdis-
tuu tiettyyn asiaryhmään. Laillisuusvalvonta-
viranomaisen erityisasema perustuu puolu-
eettomuusvaatimukseen, valvonnan objektii-
visuustavoitteeseen, valvonnan uskottavuu-

den ja tehokkuuden varmistamiseen sekä 
käytännön näkökohtiin.  

Edellä mainituista syistä voimassa olevaa 
lainsäädäntöä tulisi muuttaa niin, että val-
vonnan riippumattomuus ja erillisyys minis-
teriön muusta toiminnasta voitaisiin turvata 
nykyistä paremmin. Ministeriöllä ei tulisi ol-
la toimivaltaa ohjata tai valvoa valvontavi-
ranomaista, vaikkakin valvonta voisi edel-
leen toimia työ- ja elinkeinoministeriön yh-
teydessä. Valvonta tulisi kuitenkin järjestää 
sellaiseksi, että se on erillään ministeriön 
varsinaisesta valmistelevasta ja suorittavasta 
hallinnosta. Tämä edellyttää, että valvontavi-
ranomaisen oikeuksista ja velvollisuuksista 
sekä toimivallasta säädettäisiin erikseen lail-
la. 

Valvontaa koskevat säännökset poikkeavat 
myös jossain määrin toisistaan, minkä vuoksi 
säännökset olisi tarkoituksenmukaista yhte-
näistää esimerkiksi uhkasakon määräämistä 
koskevien toimivaltaisten elinten osalta. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tarkoituksena on luoda yhtenäi-
nen valvonta- ja ohjausjärjestelmä yhteistoi-
mintaa ja muita henkilöstön osallistumisoi-
keuksia koskevien lakien noudattamiseksi. 
Tavoitteena on samalla parantaa työnantajan 
ja henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia 
yhteistoimintamenettelyjä. Esityksellä turvat-
taisiin valvonnan riippumattomuus ja erilli-
syys työ- ja elinkeinoministeriön tavanomai-
sesta toiminnasta. 

Esityksen mukaan säädettäisiin laki yhteis-
toiminta-asiamiehestä. Lailla perustettaisiin 
työ- ja elinkeinoministeriön yhteyteen erilli-
nen viranomainen, yhteistoiminta-asiamies. 
Laissa säädettäisiin yhteistoiminta-
asiamiehen tehtävistä, oikeuksista ja valtuuk-
sista. 

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä olisi 
ensisijaisesti lakien ohjeistaminen ja neuvo-
jen antaminen lakien soveltamisesta yksit-
täistapauksissa. Yhteistoiminta-asiamiehellä 
olisi myös valtuudet antaa työnantajalle ke-
hotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi 
tai sen uusimisen estämiseksi. Lisäksi yhteis-
toiminta-asiamies voisi saattaa asian esitut-
kintaan, jos kysymyksessä olisi lain rikkomi-
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nen, josta voi seurata rangaistus. Yhteistoi-
minta-asiamies voisi myös eräissä laissa lue-
telluissa tapauksissa vaatia tuomioistuimelta 
uhkasakon asettamista, jollei työnantaja ole 
noudattanut säännöksiä.  

Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilös-
törahastorekisterin ylläpito kuuluisivat yh-
teistoiminta-asiamiehen tehtäviin. Hänen tu-
lisi myös seurata lakien toteutumista sekä 
muutoin edistää työnantajan ja työntekijöiden 
välistä yhteistoimintaa. Lisäksi tarkoituksena 
on säätää yhteistoiminta-asiamiehen ja työ-
suojeluviranomaisen välisestä yhteistyöstä 
sekä kehittää työ- ja elinkeinokeskusten toi-
mintaa siten, että ne toimivaltansa puitteissa 
antavat yleisluonteisia neuvoja yhteistoimin-
talain sisällöstä.  

Ehdotetun lain johdosta olisi tehtävä tarvit-
tavat muutokset myös asianomaisiin yhteis-
toimintaa sääteleviin lakeihin. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotuksen perusteella työ- ja elinkeino-
ministeriön alaisuuteen perustettaisiin uusi 
erityisviranomainen ja sille toimisto, jota joh-
taisi yhteistoiminta-asiamies. Tästä johtuen 
ehdotuksella olisi välillisiä vaikutuksia yri-
tyksille ja niiden henkilöstölle sekä välittö-
miä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Yhteis-
toiminta-asiamies olisi erityisviranomainen, 
jonka tehtävät lisääntyisivät verrattuna työ- 
ja elinkeinoministeriön eri osastoille sijoitet-
tujen virkamiesten nykyisin suorittamiin val-
vontatehtäviin.  

Ehdotettujen toimenpiteiden johdosta val-
vonta tehostuisi, mikä puolestaan tuo esille 
yhteistoimintaan liittyvää tiedon tarvetta. 
Kaikkien henkilöstön osallistumisjärjestelmiä 
koskevien lakien valvonnan yhtenäistämisen 
arvioidaan lisäävän erityisesti ohjaus- ja neu-
vontatehtäviä. Niitä on kuitenkin vaikea ar-
vioida määrällisesti. Tällainen viranomais-
palvelu ensisijaisena lain valvonnan keinona 
on merkittävä sekä yritysten että niiden hen-
kilöstön ja henkilöstön edustajien kannalta.  

Yritysten mahdollisuudet saada ohjeita ja 
neuvoja lain soveltamisessa paranisivat. Täl-
lä olisi merkitystä erityisesti pk-yrityksille ja 
sellaisille kasvuyrityksille, jotka kokonsa 

puolesta tulivat uuden yhteistoimintalain so-
veltamisen piiriin vuoden 2008 alusta ja joil-
la ei ole aikaisempaa kokemusta yhteistoi-
mintaa koskevien säännösten soveltamisesta. 
Vuonna 2006 sellaisia yrityksiä, joissa oli 
20—30 työntekijää, oli 2 800 ja niiden palve-
luksessa 66 000 henkilöä. Kaikkiaan yhteis-
toimintalain piirissä arvioidaan olevan noin 
8 000 yritystä ja runsaat 800 000 työntekijää. 
Yritykset saisivat haluamaansa tukea yhteis-
toimintalain soveltamisessa kustannuksitta. 

Tehtävät lisääntyisivät myös aikaisempaan 
valvontakäytäntöön nähden yhteistoiminta-
menettelyjen edistämiseen ja seurantaan sekä 
raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Tie-
dossa olevien rikosoikeudellisten tapausten 
määrä on ollut vähäinen eikä niiden arvioida 
valvonnan kehittämisen myötä lisääntyvän 
olennaisesti.  

Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston pe-
rustaminen edellyttäisi yhteistoiminta-
asiamiehen viran ja ainakin yhden esittelijän 
viran ja yhden sihteeritasoisen viran perus-
tamista. Vuositasolla kustannuksia aiheutuisi 
toimiston sille kuuluvien toimintojen ylläpi-
tämisestä ja palkoista. Viranomainen olisi si-
joitettavissa työ- ja elinkeinoministeriön toi-
mitiloihin, joten erityisiä tiloja ei tarvittaisi. 
Kustannuksia ei muutoinkaan synny täysi-
määräisesti edellä mainittujen virkojen perus-
tamisesta, koska työ- ja elinkeinoministeriös-
tä voidaan samalla siirtää yksi esittelijän ja 
yksi sihteeritasoinen virka yhteistoiminta-
asiamiehen toimistolle. Koska lakeja koske-
vien esitteiden valmistelu ja muun materiaa-
lin tuotanto ja julkaiseminen esimerkiksi in-
ternetissä on tapahtunut työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä, ei tehtävien siirto lisää huomatta-
vasti ministeriön kokonaiskuluja. Tosin toi-
miston toimintamenoihin olisi varattava riit-
tävä määräraha, jotta yhteistoiminta-asiamies 
voisi tehdä myös laissa tarkoitettuja työpaik-
kakäyntejä sekä suorittaa raportointiin ja ra-
porttien julkaisemiseen liittyvät tehtävänsä.  

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävää voi-
daan verrata vaativuudeltaan tasa-
arvovaltuutetun ja syrjintävaltuutetun tehtä-
viin. Tämä tarkoittaisi, että palkkameno sosi-
aaliturvamaksuineen olisi vuositasolla noin 
100 000 euroa. Esittelijän virasta johtuva 
meno olisi noin 60 000—80 000 euroa ja sih-
teeritasoisesta virasta johtuva meno noin 
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45 000 euroa vuodessa. Toimintamenojen ar-
vioidaan olevan noin 45 000 euroa. Vuosita-
solla kokonaiskulut olisivat noin 250 000—
270 000 euroa. Kun kustannusten määrässä 
otetaan huomioon myös ne kulut, jotka tosi-
asiallisesti säästyvät yhden esittelijän ja yh-
den sihteeritasoisen viran siirtämisestä minis-
teriöstä yhteistoiminta-asiamiehen toimistol-
le, lisäkustannusten arvioidaan olevan 
100 000—120 000 euroa vuodessa. Lisäksi 
perustamiskustannukset ensimmäisenä toi-
mintavuonna olisivat noin 10 000 euroa. 

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto perus-
tettaisiin heinäkuun alusta 2010. Menot ka-
tettaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle osoite-
tuista määrärahoista. Työ- ja elinkeinominis-
teriö myös seuraisi yhteistoiminta-
asiamiehen toimiston perustamisesta aiheu-
tuvia vaikutuksia, tehtävien määrää ja resurs-
sien tarvetta. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on 
valvoa lakisääteisten henkilöstön osallistu-
misjärjestelmien toteutumista pääosin yksi-
tyisellä sektorilla. Edellä arvioitujen talou-
dellisten vaikutusten lisäksi ehdotus vaikut-
taa työ- ja elinkeinokeskusten (jäljempänä 
TE-keskus) ja työsuojeluviranomaisen toi-
mintaan. Työsuojeluviranomaisen ja yhteis-
toiminta-asiamiehen yhteistyöstä säädettäi-
siin lain tasolla. Lisäksi TE-keskukset antai-
sivat yleisiä neuvoja ja ohjeita yhteistoimin-
talaista. Tämä edellyttää yhteistoiminta-
asiamieheltä tiivistä yhteistyötä mainittujen 
viranomaistahojen kanssa. Ehdotukset eivät 
edellytä työsuojeluviranomaisen tai TE-
keskusten henkilöstömäärän lisäämistä, kos-
ka toiminta voidaan hoitaa kiinteänä osana 
muita toimintoja. Työsuojelupiirien tehtävien 
lisääntyminen tulisi kuitenkin ottaa huomi-
oon tehtäessä valtion tuottavuusohjelman 
mukaisia henkilöstövähennyksiä työsuojelu-
hallinnossa. 

Uudessa laissa tarkoitettujen uhkasakkojen 
asettaminen ja maksettavaksi määrääminen 
tapahtuisi keskitetysti yleisissä tuomiois-
tuimissa. Käytännön kokemusten perusteella 
on arvioitavissa, että hakemuksia ei yleensä 

tehdä usein. Siksi ehdotuksella ei ole vaiku-
tuksia tuomioistuinten työmäärään.  
 
4.3 Muut yhteiskunnalliset vaikutukset 

Ehdotettu valvontajärjestelmä on välttämä-
tön, koska sen tarkoituksena on turvata pe-
rustuslain periaatteiden mukaan valvontavi-
ranomaisen riippumattomuus ministeriön 
hallinnollisesta ja poliittisesta valvonnanalai-
suudesta. Lisäksi niiden työnantajien, jotka 
eivät ole sidottuja työehtosopimuksiin, val-
vonnan perusteet selkiintyisivät. 

Työntekijöiden ja työnantajien mahdolli-
suudet saada nopeasti puolueetonta ohjausta 
ja neuvontaa henkilöstön osallistumissoike-
uksia koskevan lainsäädännön soveltamises-
sa paranisivat ja nopeutuisivat. Myös valvon-
taan liittyvä keinovalikoima selkiintyisi. Yh-
teistoiminta-asiamies voi toiminnallaan myös 
toisaalta vähentää lain johdosta käytäviä oi-
keusriitoja ja toisaalta edistää vuorovaikutuk-
sellista yhteistoimintaa työpaikoilla.  

Ehdotetulla työsuojeluviranomaisen velvol-
lisuudella ilmoittaa yhteistoiminta-
asiamiehelle tarkastusten yhteydessä tai muu-
toin heidän tietoonsa tullut epäily yhteistoi-
mintalain rikkomisesta ja TE-keskusten neu-
vontatyöllä on merkitystä myös alueellisesti. 
Työsuojeluviranomaisilla on koko maan kat-
tava alueellinen toimistoverkosto.  
 
5  Asian valmistelu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotus on valmisteltu työministeriön 
1 päivänä kesäkuuta 2007 asettamassa työ-
ryhmässä, jossa olivat edustettuina työ- ja 
elinkeinoministeriön lisäksi palkansaajia 
edustavat keskeiset työmarkkinakeskusjärjes-
töt, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suo-
men Yrittäjät ry. Työryhmän tehtävänä oli 
selvittää työpaikan yhteistoimintaa ja työnte-
kijöiden osallistumisoikeuksia koskevan 
lainsäädännön valvonnan nykytila ja valvon-
nan valtiosääntöoikeudellinen perusta sekä 
laatia selvityksensä perusteella ehdotukset 
mahdollisesti tarvittaviksi lainsäädäntötoi-
menpiteiksi ja valvonnan kustannusvaikutuk-
siksi. Tarve valvontajärjestelmien kehittämi-
selle oli ilmaistu jo hallituksen esityksessä 
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laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 254/2006 vp, s. 
35). 

Työnsä aikana työryhmä kuuli asiantunti-
joina sosiaali- ja terveysministeriön työsuoje-
luosaston ja tasa-arvovaltuutetun toimiston 
edustajaa sekä vähemmistövaltuutettua. Hal-
lituksen esitys on laadittu työryhmän yksi-
mielisen ehdotuksen pohjalta. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää ehdo-
tusta perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, 
mutta toteaa, että ehdotettu ilmoitusvelvolli-
suus aiheuttaa työsuojeluviranomaisille jon-
kin verran lisätyötä. Oikeusministeriö puol-
taa ehdotusta, mutta ehdottaa siihen pieneh-
köjä muutoksia, jotka koskevat muun muassa 
kotirauhan suojaa, yhteistoiminta-asiamiehen 
tiedonsaantioikeuksia, uhkasakon maksetta-
vaksi määräämistä, asetuksenantovaltuutuk-
sen poistamista sekä eräitä muita lakiteknisiä 
tarkennuksia. Hallituksen esityksen valmiste-
lussa on otettu huomioon oikeusministeriön 
lausunto kokonaisuudessaan. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen 
Yrittäjät ry, Suomen Ammattiliittojen Kes-
kusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjär-
jestö STTK ry ja Akava ry pitävät ehdotusta 
perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena eivät-
kä esitä siihen muutoksia. Palkansaajakes-
kusjärjestöt esittävät kuitenkin lausunnois-
saan, että yhteistoimintalainsäädännön toteu-
tumisen seuranta edellyttäisi lisäksi kolmi-
kantaisen yhteistoimintaneuvottelukunnan 
perustamista. Lisäksi palkansaajajärjestöt 

kiinnittävät huomiota julkisen sektorin yh-
teistoimintalainsäädännön valvonnan puut-
teeseen ja esittävät, että se tulisi selvittää 
erikseen. Valtion työmarkkinalaitos ei pidä 
tarpeellisena erillisen yhteistoiminta-
asiamiehen perustamista. Se katsoo, että ny-
kyistä valvontajärjestelmää voitaisiin kehit-
tää olemassa olevissa puitteissa.  
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esityksellä on liittymä hallituksen esityk-
seen aluehallinnon viranomaisten tehtäviä 
koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 
161/2009 vp), koska viime mainitun esityk-
sen mukaan aluehallinnon viranomaiset 
muuttuisivat vuoden 2010 alusta. 

Henkilöstörahastoasetusta (972/1989) on 
tarpeen muuttaa vastaamaan ehdotusta. Hen-
kilöstörahastolain 62 §:ssä on asetuksenanto-
valtuutus, joka ei kaikilta osin vastaa perus-
tuslakivaliokunnan kantaa uuden perustuslain 
johdosta, minkä vuoksi henkilöstörahastola-
kia olisi ensisijaisesti muutettava. Työminis-
teriö on asettanut 11 päivänä joulukuuta 2007 
henkilöstörahastolain muutostarpeita selvit-
tävän työryhmän, jonka tehtävänä on valmis-
tella henkilöstörahastolain kokonaisuudistus. 
Työryhmän määräaika päättyi elokuun lopus-
sa 2009. Tämän vuoksi tässä yhteydessä ei 
ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi muuttaa 
henkilöstörahastolakia laajemmin kuin mitä 
ehdotuksesta aiheutuvat muutokset välttä-
mättä edellyttävät. Henkilöstörahastolain ko-
konaisuudistuksen yhteydessä on tarkoitus 
korjata myös asetuksenantovaltuutusta kos-
keva säännös ja sen perusteella annettava uu-
si asetus asianmukaiseksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki yhteistoiminta-asiamiehestä 

1 §. Yhteistoiminta-asiamies. Pykälässä 
säädettäisiin tarkemmin yhteistoiminta-
asiamiehestä ja tämän kelpoisuusvaatimuk-
sista, nimittämisestä ja riippumattomuudesta.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin ensin 
lain toimiala. Laki koskisi yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain, yhteistoiminnasta 
suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritys-
ryhmissä annetun lain, henkilöstön edustuk-
sesta yritysten hallinnossa annetun lain ja 
henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä 
(SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) anne-
tun lain sekä henkilöstörahastolain kansallis-
ta valvontaa ja valvonnan menettelytapoja.  

Toiseksi momentissa säädettäisiin siitä, että 
valvontaa varten olisi työ- ja elinkeinominis-
teriön yhteydessä erityinen yhteistoiminta-
asiamies, jonka tehtävistä ja oikeuksista sää-
dettäisiin jäljempänä tässä laissa. Hallinnolli-
sesti erityisalojen valtuutetut ja vastaavat on 
sijoitettu yleensä sen hallinnonalan yhtey-
teen, joka vastaa kyseessä olevaan hallin-
nonalaan liittyvistä kysymyksistä. Valtioneu-
voston ohjesäännön mukaan yhteistoiminta-
lainsäädännön kokonaisuus on sijoitettu työ- 
ja elinkeinoministeriön tehtäväksi. Tämän 
johdosta yhteistoiminta-asiamies ehdotetaan 
perustettavaksi työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteyteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehen olisi oltava oikeustieteen 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 
ja hänellä tulisi olla perehtyneisyys yhteis-
toimintalainsäädäntöön. Yhteistoiminta-
asiamiehen tehtävä olisi määräaikainen sa-
malla tavalla kuin ovat muun muassa tasa-
arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun vi-
rat. Toimikausi olisi enintään viisi vuotta. 
Valtioneuvosto nimittäisi yhteistoiminta-
asiamiehen työ- ja elinkeinoministeriön esi-
tyksestä. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-asiamies olisi riippumaton valvontatehtä-
vää suorittaessaan, koska tehtävät on voitava 

suorittaa itsenäisesti. Asiasta säädettäisiin 
nimenomaan laissa, jotta yhteistoiminta-
asiamiehen asema olisi itsenäinen ja muista 
hallintoviranomaisista mahdollisimman riip-
pumaton.  

2 §. Tehtävät. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin yhteistoiminta-asiamiehen tehtävis-
tä. Tarkoitus on, että tehtävissä painottuisivat 
ennaltaehkäisevät toimenpiteet, jotka liittyvät 
yhteistoimintamenettelyjen myönteisen ilma-
piirin kehittämiseen, kuten tiedon jakaminen 
ja hyvien käytäntöjen edistäminen. Yhteis-
toiminta-asiamies ei voisi tehdä sitovia pää-
töksiä lain tulkinnoista eikä määrätä rangais-
tuksesta. Kulloisetkin toiminnan painopisteet 
määrittelisi yhteistoiminta-asiamies tarpeiden 
ja tilanteiden sekä annettujen resurssien mu-
kaan. Yksittäiset tapaukset, jotka saattavat 
johtaa jatkotoimenpiteisiin, tulisi aina käsi-
tellä mahdollisimman pikaisesti. 

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin yleises-
ti lakien noudattamisen valvontatehtävästä. 
Käytännössä valvonta kohdistuisi pääasiassa 
työnantajiin. Toisaalta yhteistoimintalainsää-
dännössä on säännöksiä, jotka velvoittavat 
myös työntekijöitä, kuten salassapitosään-
nökset ja eräät työntekijäaloitteiset menette-
lytavat. Tämän vuoksi valvontatehtävä voisi 
jossain määrin ulottua myös työntekijöihin. 
Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisön-
laajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n 
mukaan valvonta kohdentuu myös laissa tar-
koitettujen sopimusten noudattamisen val-
vontaan. 

Momentin 2 kohdan mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehen tehtävänä varsinaisen lain nou-
dattamisen valvonnan ohella olisi lain tarkoi-
tus huomioon ottaen myös edistää ja parantaa 
aloittein ja ohjein työnantajien ja työntekijöi-
den välisen yhteistoiminnan ja muiden henki-
löstön osallistumisjärjestelmien toteutumista 
yleensä.  

Tämä tarkoittaisi muun muassa lain sisäl-
löstä ja siihen liittyvästä oikeuskäytännöstä 
tiedottamista ja ohjeistamista laajasti, esi-
merkiksi oppaiden sekä internetin ja muiden 
viestintävälineiden avulla. Yhteistoiminta-
asiamies voisi rakentaa verkostoja ja yhteyk-
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siä eri toimijoiden kesken sekä järjestää ja 
osallistua erilaisiin puhetilaisuuksiin ja käydä 
luennoimassa. Hän voisi myös tehdä aloittei-
ta eri viranomaisille henkilöstön osallistumis-
järjestelmien kehittämiseksi. Tämä edistä-
mistehtävä olisi yleisempi kuin 4 kohdassa 
tarkoitettu yksittäisten asiakkaiden neuvonta-
tehtävä. 

Momentin 3 kohdan mukaan varsinaisen 
valvontatehtävän ohella yhteistoiminta-
asiamiehen tulisi muutoinkin seurata valvot-
tavanaan olevien lakien toteutumista. Tehtä-
vä liittyy läheisesti 2 kohdassa olevaan ylei-
seen edistämistehtävään. Seurannan yksi 
konkreettinen muoto on toimintakertomuk-
sen laadinta ja tehtyjen havaintojen rapor-
tointi ja arviointi. Tällaisen tiedon tuottami-
nen on tärkeää päätöksenteon pohjaksi. Sitä 
tarvitsevat poliittisten päättäjien ja viran-
omaisten ohella työntekijät ja työnantajat se-
kä näiden järjestöt. Seurannan tulosten poh-
jalta yhteistoiminta-asiamies voisi myös teh-
dä 2 kohdassa tarkoitettuja aloitteita.  

Momentin 4 kohdassa säädettäisiin yhteis-
toiminta-asiamiehen tehtäväksi antaa neuvoja 
valvottavanaan olevien lakien soveltamisesta 
ja niiden soveltamiskäytännöistä. Kohta lo-
mittuu edellisiin kohtiin. Tällaisia toimia voi-
sivat olla muun muassa tietojen ja ohjeiden 
kaltaisten neuvojen antaminen lain sisällöstä 
yksittäistapauksissa ja neuvottelut eri osa-
puolten kanssa ja puhelinneuvonta. Neuvojen 
antamisella pyritään auttamaan sekä yritystä 
että sen henkilöstöä soveltamaan lakia sään-
nösten mukaisesti. Yleensä tällainen toiminta 
käynnistyisi asiakasaloitteisesti henkilöstön 
edustajan, yksittäisen työntekijän tai työnan-
tajan kysyessä neuvoja lain soveltamisesta. 
Toiminta voisi käynnistyä myös yhteistoi-
minta-asiamiehen havaitseman epäkohdan 
johdosta tai yhteistoimintalain osalta myös 
työsuojeluviranomaisen ilmoituksen johdos-
ta. 

Hallintolain (434/2003) 8 §:n mukaan neu-
vontaan kuuluu, että viranomaisen on toimi-
valtansa rajoissa vastattava asiointia koske-
viin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Tämän 
johdosta neuvonta tarkoittaisi myös sitä, että 
kysyjän pyynnöstä tämän tulisi saada yhteis-
toiminta-asiamieheltä juridinen kannanotto 
siitä, onko hänen valvottavanaan olevien la-
kien soveltamisessa menetelty lain mukaises-

ti. Tällainen vastaamisvelvoite koskisi asial-
lisia ja riittävän yksilöityjä kysymyksiä ja 
tiedusteluja. Yhteistoiminta-asiamiehen ase-
masta hallintoviranomaisena seuraisi, että 
neuvo ei saisi oikeusvoimaa vaan se olisi 
luonteeltaan asiantuntijalausunto, kuten tasa-
arvovaltuutetun ja vähemmistövaltuutetunkin 
lausunnot ovat.  

Henkilöstörahastojen osalta neuvonta voisi 
kattaa muun muassa rahaston sääntöjen ja 
niiden muutosten esitarkastamisen. 

Yhteistoiminta-asiamies voisi resurssien 
salliessa tehdä myös työpaikkakäyntejä sil-
loinkin, kun ei ole kysymys yhteistoimintaa 
säätelevien lakien mahdollisesta noudatta-
matta jättämisestä. Tältä osin rajaa lain val-
vonnan ja sen edistämisen välillä voi tosin 
olla käytännössä jossain määrin vaikea vetää, 
sillä valvontaan liittyy myös asianomaisten 
neuvontaa ja ohjaamista. Tällaiset työnanta-
jan kanssa sovittavat työpaikkakäynnit on 
kuitenkin erotettava 5 §:ssä tarkoitetusta tar-
kastuksesta.  

Momentin 5 kohdan mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehen tehtäväksi tulisi myös pyytää 
työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvis-
ta annetun lain (400/2004) 8 §:ssä tarkoitet-
tuna viranomaisena lausuntoa siitä, sovelle-
taanko yhteistoimintalakia tai yhteistoimin-
nasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yri-
tysryhmissä annettua lakia yritykseen tai yri-
tysryhmään. Ehdotus edellyttää muutettavak-
si myös edellä mainitun työneuvostosta anne-
tun lain 8 §:n 8 kohtaa, koska voimassa ole-
van lain mukaan lausunnon voi pyytää työ- ja 
elinkeinoministeriö.  

Momentin 6 kohdassa säädettäisiin varsi-
naisiin yhteistoimintamenettelyihin liittymät-
tömästä henkilöstörahastojen valvontatehtä-
västä. Päätösvalta rahastoissa on sen jäsenil-
lä. Henkilöstörahastot ovat kiinteä osa henki-
löstön osallistumisoikeuksia ja siksi henki-
löstörahastojen toiminnan ja hallinnon val-
vonta on tarkoituksenmukaista liittää yhteis-
toiminta-asiamiehen tehtäviin. Tältä osin 
valvonta kattaisi sekä henkilöstörahastolain 
että rahastojen sääntöjen mukaisen toiminnan 
ja hallinnon valvonnan. Henkilöstörahastoi-
hin kohdistuvista erityisistä valvontatehtävis-
tä säädettäisiin tarkemmin 9 §:ssä. 

Momentin 7 kohdan mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehen tulisi lisäksi pitää henkilöstö-



 HE 177/2009 vp  
  

 

16 

rahastolain valvontatehtävään liittyen yllä 
henkilöstörahastorekisteriä ja tätä varten ot-
taa vastaan ja tarkastaa henkilöstörahastoa 
koskeva perusilmoitus, muutosilmoitus ja 
purkamista koskeva päätös sekä ilmoitus 
voittopalkkioerän määräytymisperusteista ja 
niiden muutoksista. Koska 4 kohdan mukaan 
yhteistoiminta-asiamies voisi neuvontatehtä-
väänsä liittyen esitarkastaa henkilöstörahas-
tojen säännöt, on valvonnan kokonaisuus 
huomioon ottaen tarkoituksenmukaista, että 
samassa paikassa ylläpidetään myös varsi-
naista henkilöstörahastorekisteriä. 

Valvontatoimeen sovellettaisiin muutoin 
hallintolakia, jota sovelletaan sen 2 §:n 2 
momentin mukaan muun muassa valtion vi-
ranomaisessa. Jos muussa laissa on hallinto-
laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelle-
taan hallintolain asemasta hallintolain 5 §:n 
mukaan.  

3 §. Toimisto. Yhteistoiminta-asiamiehellä 
olisi toimisto, jossa olisi tarpeellinen määrä 
esittelijöinä toimivia virkamiehiä ja muuta 
henkilöstöä. Tämä korostaisi yhteistoiminta-
asiamiehen riippumattomuutta.  

4 §. Tietojen antaminen yhteistoiminta-
asiamiehelle. Pykälän 1 momentin mukaan 
yhteistoiminta-asiamiehellä olisi valvonnan 
toteuttamiseksi ja valvonnan edellyttämässä 
laajuudessa oikeus saada salassapitosäännös-
ten estämättä työnantajalta maksutta lakien 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot ja asiakirjat. Yhteistoiminta-asiamies 
voisi pyytää asiakirjoja kohtuullisessa mää-
räajassa ottaen huomioon valvonnan kulloi-
nenkin tarkoitus ja määräajat oikeussuojakei-
nojen käyttämiselle.  

Säännös kattaisi ensinnäkin asiakirjat, jotka 
on tehty kirjallisina. Lisäksi se tarkoittaisi 
asiakirjoja ja muita selvityksiä, joita työnan-
tajan on lainsäädännön mukaan tehtävä, säi-
lytettävä tai pidettävä muutoin hallussaan. 
Yhteistoimintalaissa on useita säännöksiä, 
joiden noudattamiseen ei liity kirjaamisvel-
voitetta. Näissä tapauksissa tiedot ja muut 
selvitykset voitaisiin antaa suullisesti. Käy-
tännössä työnantajat laativat usein tällaisis-
sakin tapauksissa kirjallisen selvityksen asi-
oiden kulusta.  

Pykälän 2 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-asiamies voisi tarvittaessa asettaa työnan-
tajalle uhkasakon tietojen antamisen ja asia-

kirjojen esittämisvelvoitteen tehosteeksi. Uh-
kasakon asettaminen on kuitenkin aina ää-
rimmäinen keino. Sen asettamisessa on otet-
tava erityisesti huomioon, että esimerkiksi 
työnantajan suullisesti esittämät tiedot sil-
loin, kun hänellä ei ole lakisääteistä velvoi-
tetta kirjata asioita, ovat riittäviä. Tästä syys-
tä uhkasakon asettamista harkittaessa olisi 
otettava huomioon, että joissakin tapauksissa, 
esimerkiksi asian käsittelyn ajallisen viiveen 
johdosta, työnantaja ei voi muistaa suullisesti 
käsiteltyjä asioita kovin tarkasti.  

Uhkasakkoon sovellettaisiin muutoin, mitä 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Lain 
10 §:ssä säädetään muun muassa, että uhka-
sakon asettanut viranomainen voi myös tuo-
mita uhkasakon maksettavaksi. Edellytykse-
nä on, että asettamista koskeva päätös on 
lainvoimainen, jollei päätöstä ole määrätty 
noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. 

5 §. Oikeus suorittaa tarkastus. Yhteistoi-
minta-asiamiehellä tai tämän määräämällä 
virkamiehellä olisi oikeus pykälän 1 momen-
tin mukaan suorittaa yrityksessä tarpeellinen 
tarkastus valvontatehtävän edellyttämässä 
laajuudessa. Tarkastus tehtäisiin yleensä sil-
loin, kun valvottavana olevaa säännöstä 
epäillään rikotun tai esimerkiksi henkilöstön 
edustaja sitä erityisestä syystä pyytää. Yh-
teistoiminta-asiamies voisi aina harkita, että 
muukin toimenpide kuin tarkastus on tilan-
teessa riittävä. 

Tarkastus olisi toimitettava siten, ettei siitä 
aiheudu tarpeettomasti haittaa tai kustannuk-
sia. Sen vuoksi siitä olisi pyrittävä sopimaan 
työnantajan kanssa, ja se olisi tehtävä silloin, 
kun yrityksessä muutoinkin työskennellään. 
Lisäksi tarkastuksesta olisi ilmoitettava mah-
dollisuuksien mukaan ennalta sekä työnanta-
jalle että asianomaisille henkilöstön edustajil-
le. Tarkastus toteutuu parhaiten siten, että 
työnantaja tai tämän edustajat ja henkilöstön 
edustajat voivat valmistautua siihen esimer-
kiksi hankkimalla esille tarvittavat asiakirjat 
ja selvitykset ja huolehtimalla tarvittavien 
henkilöiden mahdollisuudesta osallistua sii-
hen. Ennalta ilmoittamalla yhteistoiminta-
asiamies voi myös saada työnantajalta tie-
toonsa henkilöstön edustajien nimet siten, et-
tä hän voi ilmoittaa myös heille tulevasta tar-
kastuksesta.  
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Yhteistoiminta-asiamies voisi saada tarkas-
tuksen toimittamista varten poliisilta virka-
apua, koska poliisilain (493/1995) 40 §:n 
mukaan poliisin on annettava virka-apua 
muulle viranomaiselle laissa säädetyn val-
vontavelvollisuuden toteuttamiseksi. Virka-
avun antamisen edellytyksenä on, että sitä 
pyytävää viranomaista estetään suorittamasta 
virkatehtäviään. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkastusta ei 
saisi kuitenkaan suorittaa pysyväisluontei-
seen asumiseen käytetyissä tiloissa. Perustus-
laissa turvatun kotirauhan piiri kattaa lähtö-
kohtaisesti kaikenlaiset pysyväisluonteiseen 
asumiseen käytetyt tilat (PeVL 16/2004 vp ja 
PeVL 39/2005 vp). Tästä syystä esimerkiksi 
asuintilojen yhteydessä sijaitsevan yrityksen 
tilat kuuluvat perustuslaissa turvatun koti-
rauhan piiriin. 

6 §. Kehotuksen antaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin oikeudellisesti sitomattomasta toi-
menpiteestä, johon yhteistoiminta-
asiamiehen tulee ryhtyä, jos työnantaja ei 
noudata valvottavissa laeissa säädettyjä vel-
vollisuuksiaan ja määräyksiä. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan hän voisi antaa kehotuksen 
työnantajalle lainvastaisen menettelyn kor-
jaamiseksi tai uusimisen estämiseksi. Keho-
tus annettaisiin kirjallisesti. 

Kehotusta ei voitaisi antaa työntekijöille. 
Kehotuksen antamisesta työnantajalle seuraa 
myös se, ettei kehotusta voitaisi antaa henki-
löstörahastolle, jota työntekijät hallinnoivat. 
Rahaston erityisistä valvontakeinoista säädet-
täisiin erikseen 9 §:ssä.  

Kehotus olisi käytettävissä, jos on ilmeistä, 
että työnantaja rikkoo tätä tai 2 §:ssä tarkoi-
tettua lakia taikka niiden nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä. Tavoitteena on, 
että valvontatoimenpiteet etenisivät kuitenkin 
johdonmukaisesti toimenpiteiltään kevyem-
mästä raskaampaan. Ennen kehotuksen an-
tamista yhteistoiminta-asiamiehen olisi pyrit-
tävä ensin 2 §:ssä tarkoitetuin käytettävissään 
olevin keinoin siihen, että lain tai määräyk-
sen vastaista menettelyä ei jatketa tai uusita. 
Tehtäviensä mukaisesti yhteistoiminta-
asiamies antaa 2 §:n 2 kohdan mukaan ohjei-
ta ja 4 kohdan mukaan neuvoja lakien sovel-
tamisesta.  

Lisäksi yhteistoiminta-asiamiehen tulisi 
saattaa käsiteltävänä olevaa asiaa koskeva 

tulkinta työnantajan tietoon. Tiedoksi saat-
taminen ei välttämättä edellytä kirjallista 
prosessia, mutta yhteistoiminta-asiamiehen 
tulisi kehotuksessa todeta, miten työnantajaa 
on ohjeistettu tai neuvottu ennen kehotuksen 
antamista.  

Kehotus voitaisiin antaa ilman edellä mai-
nittuja toimenpiteitä, jos muutoin on ilmeistä, 
että säännöksiä rikotaan tai lainvastaista me-
nettelyä jatketaan tai uusitaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan kehotuksessa 
olisi yksilöitävä sovellettavat säännökset ja 
määräykset sekä niiden noudattamisessa ha-
vaitut puutteet. Yhteistoiminta-asiamies voisi 
lisäksi asettaa kehotuksessa määräajan, jonka 
kuluessa työnantajan on saatettava tilanne 
säännösten mukaiseksi. Määräajan asettami-
sen tarpeen yhteistoiminta-asiamies harkitsisi 
tapauskohtaisesti. Joissakin rikkomustilan-
teissa määräajan asettaminen on tai voi olla 
tarpeetonta, koska tilanne on esimerkiksi ko-
konaan ohi. Näissä tapauksissa kehotuksen 
tarkoitus on estää lain tai määräyksen vastai-
sen tilanteen toistuminen vastaavissa tilan-
teissa tulevaisuudessa. Määräaika olisi tar-
koituksenmukaista kuitenkin asettaa, jos vie-
lä on mahdollista korjata tilanne lainmukai-
seksi. 

Jos kehotuksessa on määräaika, olisi myös 
sen noudattamista seurattava. Toisaalta keho-
tuksen tarkoitus huomioon ottaen yhteistoi-
minta-asiamiehen olisi muissakin tapauksissa 
valvottava, johtaako kehotus asiantilan kor-
jaamiseen. Seurantamenettely voi olla kirjal-
lista, mutta yhteistoiminta-asiamiehen on 
voitava varmistaa muillakin toimenpiteillä, 
kuten 5 §:ssä tarkoitetulla tarkastuksella, että 
kehotuksessa edellytetyt toimenpiteet on teh-
ty. 

Kehotuksen antaminen ei estäisi 7 §:ssä 
tarkoitetun syyteilmoituksen tekemistä, jos 
yhteistoiminta-asiamiehellä on perusteita 
epäillä, että säännösten vastaista menettelyä 
ei saada korjatuksi annetussa määräajassa tai 
teon laatu ja laajuus huomioon ottaen on 
mahdollista, että teot voivat vanhentua keho-
tusmenettelyn johdosta. Tarkoituksena kui-
tenkin on, että lain tai määräyksen vastainen 
tilanne pyritään ensisijaisesti korjaamaan 
neuvovalla ja ohjaavalla toiminnalla, jos se 
on mahdollista.  
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Pykälän 3 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehen olisi annettava kehotus tiedok-
si myös niille henkilöstön edustajille, joita 
asia koskee. Jos työpaikalla ei ole valittuja 
henkilöstön edustajia, työnantajan tulisi huo-
lehtia siitä, että kehotus annetaan jollakin so-
pivalla tavalla työpaikalla tiedoksi. Koska 
kysymyksessä on työpaikan yhteistoimintaa 
koskevien säännösten noudattaminen, tiedok-
siannon johdosta henkilöstön edustajat voisi-
vat esimerkiksi esittää työnantajalle yhteis-
toimintalain mukaisesti yhteistoimintaneu-
votteluja kehotuksessa käsiteltävästä asiasta. 

Yleensä kehotus voidaan antaa sellaisenaan 
työpaikalla nähtäväksi. Yhteistoiminta-
asiamiehen tulee huolehtia siitä, että kehotus 
ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia tai il-
moittajan henkilöllisyyttä taikka muita sellai-
sia tietoja, jotka on pidettävä ulkopuolisilta 
salassa. Kehotuksen julkisuuteen sovelletaan 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999). 

7 §. Asian saattaminen tuomioistuimen kä-
siteltäväksi. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin yhteistoiminta-asiamiehen velvollisuu-
desta ilmoittaa epäilty rikos esitutkintaa var-
ten. Säännös vastaisi työsuojelun valvonta-
lain 50 §:ää. 

Momentin mukaan yhteistoiminta-
asiamiehen olisi tehtävä ilmoitus poliisille 
esitutkintaa varten, jos on todennäköisiä pe-
rusteita epäillä, että on tehty yhteistoiminta-
lainsäädännössä rangaistavaksi säädetty teko. 
Sovellettavat rangaistussäännökset ovat yh-
teistoimintalain 67 §:ssä, yhteistoiminnasta 
suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritys-
ryhmissä annetun lain 46 §:ssä, henkilöstö-
edustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eu-
rooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 
39 §:ssä ja rikoslain 47 luvun 4 §:ssä.  

Silloin kun yhteistoiminta-asiamies harkit-
see, että lainvastainen tilanne voidaan saada 
korjatuksi muutoinkin, asiasta annettaisiin 
ensin kehotus. Tällainen menettelytapa olisi 
perusteltu lain tarkoitus ja tavoitteet huomi-
oon ottaen. Asian esitutkintaan saattaminen 
ei kuitenkaan edellytä, että asiasta annetaan 
ensin kehotus. 

Yhteistoiminta-asiamies voisi jättää ilmoi-
tuksen tekemättä, jos tekoa on pidettävä olo-
suhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä ylei-
nen etu vaadi ilmoituksen tekemistä. Tätä ar-

viota tehtäessä on otettava huomioon yhteis-
toimintaa säätelevä kokonaisuus ja sen osan 
rikkomuksen vähäisyys tai epäillyn lainvas-
taisuuden vaikutukset henkilöstölle taikka 
työnantajan toiminta laittoman toiminnan 
vaikutusten estämiseksi tai poistamiseksi, ku-
ten työnantajan ja henkilöstöryhmien välillä 
saavutettu sopimus ja työnantajan pyrkimys 
poistaa menettelynsä lainvastaiset vaikutuk-
set. 

Pykälän 2 momentin mukaan esitutkinnassa 
olisi yhteistoiminta-asiamiehelle varattava ti-
laisuus tulla kuulluksi. Lisäksi virallisen 
syyttäjän olisi varattava yhteistoiminta-
asiamiehelle tilaisuus lausunnon antamiseen 
vielä ennen syyteharkinnan päättämistä. Asi-
aa tuomioistuimessa suullisesti käsiteltäessä 
yhteistoiminta-asiamiehellä olisi läsnäolo- ja 
puheoikeus. Lausuntojen antamisen ja kuu-
lemisten tavoitteena on riittävän asiantunte-
muksen saaminen asian käsittelyn kaikissa 
vaiheissa. Yhteistoiminta-asiamiehen tulee 
tuoda puolueettomasti esille asiaan liittyvät 
näkökohdat. 

8 §. Uhkasakko. Voimassa olevassa yhteis-
toimintalainsäännössä on säännöksiä, joiden 
mukaan lakia valvova ministeriö voi vaatia 
tiettyjen toimenpiteiden tehosteeksi työnanta-
jalle uhkasakkoa ja sen määräämistä makset-
tavaksi. Vastaavat tehtävät on tarkoituksen-
mukaista siirtää yhteistoiminta-asiamiehelle. 
Siksi uudessa laissa ehdotetaan säädettäväk-
si, että yhteistoiminta-asiamiehellä olisi oi-
keus vaatia uhkasakkoa.  

Yhteistoiminta-asiamies voi valvontatehtä-
vässään saada tietoonsa epäilyn lain rikkomi-
sesta omien valvontatoimenpiteidensä perus-
teella, henkilöstön edustajalta, yksittäiseltä 
työntekijältä tai jopa ulkopuolisilta henkilöil-
tä sekä yhteistoimintalain osalta myös työ-
suojeluviranomaiselta. Tästä syystä ei ole 
enää tarpeen säätää henkilöstön edustajalle 
tai useammalle henkilöstöä edustavalle ryh-
mälle yhdessä erikseen mahdollisuutta pyy-
tää, että yhteistoiminta-asiamies vaatisi tuo-
mioistuimelta työnantajaa täyttämään velvol-
lisuutensa uhkasakon uhalla. Säännökset, 
joiden mukaan henkilöstön edustajilla on it-
senäinen mahdollisuus hakea uhkasakkoa, 
jäisivät voimaan voimassa oleviin, asian-
omaisiin lakeihin.  



 HE 177/2009 vp  
  

 

19

Yhteistoimintalain mukaan uhkasakon 
asettamista haetaan yleiseltä tuomioistuimel-
ta ja muiden lakien mukaan hallinto-
oikeudelta tai lääninhallitukselta. Säännöksiä 
uusittaessa on tarkoituksenmukaista, että uh-
kasakon asettajataho olisi kaikissa valvotta-
vissa laeissa sama. Yhteistoimintalain uudis-
tamisen yhteydessä on asiaa perusteltu halli-
tuksen esityksessä (s. 70) seuraavasti: ”Sään-
nösehdotus pohjautuu oikeudenkäymiskaaren 
7 luvun 3 §:n säännökseen, jonka mukaan, 
jos hakija saattaa todennäköiseksi, että on 
olemassa vaara, että vastapuoli muun muassa 
laiminlyömällä jotakin heikentää hakijan oi-
keuden toteutumista, tuomioistuin voi sakon 
uhalla määrätä vastapuolen tekemään jotakin. 
Tällaisella turvaamistoimella voidaan turvata 
ennakkoon lähes kaikenlaisia oikeuksia ja 
oikeudellisia vaateita tai etuuksia, joilla ei 
ole rahasaamisoikeuksia.” Ehdotettujen mui-
den lakien osalta työnantajan velvoitteiden 
laiminlyönti on myös helposti todettavissa 
ilman erityisen vaativaa henkilötodistelume-
nettelyä. 

Pykälän 1 kohta vastaisi pitkälti voimassa 
olevaa yhteistoimintalain 64 §:ää. Yhteistoi-
minta-asiamies voisi vaatia edellä mainitussa 
pykälässä tarkoitettua päätöstä tuomiois-
tuimelta, jos on ilmeistä, että yhteistoiminta-
lain 16 §:ssä tarkoitettua henkilöstösuunni-
telmaa ja koulutustavoitteita ei saada käsitel-
lyksi viime mainitun lain 4 luvussa tarkoite-
tussa yhteistoimintamenettelyssä. Yhteistoi-
mintalain 16 §:n mukaan yrityksen velvolli-
suutena on yhteistyössä henkilöstön kanssa 
laatia vuosittain henkilöstösuunnitelma ja 
koulutustavoitteet työntekijöiden ammatilli-
sen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämi-
seksi.  

Pykälän 2 kohta vastaisi pitkälti henkilös-
tön edustuksesta yritysten hallinnossa anne-
tun lain 14 §:ää siltä osin kuin päätöstä voi 
voimassa olevan lain mukaan hakea työ- ja 
elinkeinoministeriö. Ehdotuksen mukaan uh-
kasakkopäätöstä yritykselle tai työnantajalle 
hakisi ministeriön sijaan yhteistoiminta-
asiamies. Henkilöstöryhmien edustajien oi-
keus tehdä itsenäisesti hakemus tuomiois-
tuimelle velvoittaa yritys uhkasakon uhalla 
täyttämään laista johtuvat velvollisuudet jäisi 
edelleen voimaan asianomaiseen lakiin. Täs-
säkin tapauksessa hakemus tulisi kuitenkin 

osoittaa lääninhallituksen sijaan tuomiois-
tuimelle. 

Pykälän 3 kohta vastaisi henkilöedustuk-
sesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppa-
osuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 §:ää. 
Yhteistoiminta-asiamies voisi vaatia maini-
tussa pykälässä tarkoitettua päätöstä, jos on 
ilmeistä, että eurooppayhtiö, eurooppaosuus-
kunta, osallistuva yhtiö tai työnantaja ei ole 
täyttänyt henkilöstöedustuksesta eurooppayh-
tiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 
annetussa laissa tarkoitettuja velvoitteitaan. 

Säännöstä vastaavat muutokset ehdotetaan 
tehtäväksi asianomaisten lakien mainittuihin 
pykäliin.  

9 §. Henkilöstörahastoa koskevat erityis-
säännökset. Voimassa olevassa henkilöstöra-
hastolaissa on eräitä valvontaan liittyviä eri-
tyissäännöksiä, joita ei asiallisesti muutettai-
si, mutta valvontatehtävä siirrettäisiin yhteis-
toiminta-asiamiehelle. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhteistoimin-
ta-asiamiehellä olisi, milloin siihen on syytä, 
oikeus toimittaa henkilöstörahaston kirjanpi-
don ja hallinnon tarkastus ja muullakin taval-
la tarkastaa rahaston toimintaa. Säännös vas-
taisi henkilöstörahastolain 59 §:n 3 momen-
tin ensimmäistä virkettä. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos yhteis-
toiminta-asiamies havaitsee henkilöstörahas-
ton menetelleen henkilöstörahastolain tai ra-
haston sääntöjen vastaisesti taikka laiminlyö-
neen laissa säädetyt velvollisuutensa, yhteis-
toiminta-asiamies voisi määrätä rahaston hal-
lituksen ryhtymään toimiin oikaisun aikaan-
saamiseksi tai kieltää virheellisen päätöksen 
täytäntöönpanon. Säännös vastaisi henkilös-
törahastolain 60 §:n ensimmäistä virkettä. 

Yhteistoiminta-asiamiehen vaatimuksesta 
tuomioistuin voisi pykälän 3 momentin mu-
kaan asettaa 2 momentissa tarkoitetun mää-
räyksen tai kiellon tehosteeksi uhkasakon ra-
haston hallituksen jäsenille. Säännös vastaisi 
henkilöstörahastolain 60 §:n toista virkettä 
muutoin, paitsi että voimassa olevan sään-
nöksen mukaan uhkasakon määrää lääninhal-
litus eikä tuomioistuin. Tuomioistuin määräi-
si myös uhkasakon maksettavaksi.  

Henkilöstörahastolain 60 § ehdotetaan vas-
taavasti kumottavaksi. 

10 §. Ilmoittajan tietojen salassapito. Py-
kälässä ehdotetaan säännöstä ilmoituksen te-
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kijän suojasta. Säännös vastaisi työsuojelun 
valvontalain 10 §:ää. Kun yhteistoiminta-
asiamiehelle on tehty ilmoitus sen valvontaan 
kuuluvien säännösten epäillystä rikkomises-
ta, ilmoittajana olevan henkilöllisyys ja se, 
että valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen 
johdosta, olisi pidettävä pykälän 1 momentin 
mukaan salassa. Suojan edellytyksenä ei ole, 
että ilmoittaja osaisi yksilöidä, mitä säännök-
siä on ehkä rikottu. Pykälässä tarkoitettu sa-
lassapito koskisi vain ilmoituksen tekijää. 

Ilmoittajan henkilöllisyys saataisiin kuiten-
kin ilmaista, jos se on valvonnan kannalta 
tarpeellista ja ilmoituksen tekijä on antanut 
siihen suostumuksensa. Suostumuksen olisi 
oltava tietoisesti annettu ja todennettavissa. 
Ilmoittajan olisi tiedettävä, että tieto hänen 
henkilöllisyydestään annetaan esimerkiksi 
työnantajalle. Tarpeellisuusharkintaan vai-
kuttaisi esimerkiksi se, että työpaikalta tul-
leen ilmoituksen pohjalta ei käytännössä voi-
da puuttua, jos asiassa osallisen henkilön tai 
henkilöiden nimiä ei ole mahdollista ilmoit-
taa, jos hän samalla on ilmoittaja. Yleensä 
työpaikan ulkopuolisten henkilöiden nimiä ei 
ole tarpeellista ilmaista. 

Pykälän 2 momentin mukaan tieto voitai-
siin kuitenkin antaa ilmoittajan suostumuk-
setta poliisiviranomaiselle rikoksen selvittä-
miseksi.  

11 §. Voimaantulo. Lakiin ehdotetaan otet-
tavaksi tavanomainen voimaantulosäännös. 
Pykälän 2 momentin mukaan ennen lain voi-
maantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöön-
panon edellyttämiin toimiin. 
 
1.2 Laki työsuojelun valvonnasta ja työ-

paikan työsuojeluyhteistoiminnasta  

49 §. Ilmoitus muille viranomaisille. Pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti. 

Työsuojeluviranomainen on nykyisin vel-
vollinen siirtämään hallintolain mukaan esi-
merkiksi työsuojelupiirissä selkeästi vireille 
tulevan, kirjallista menettelyä koskevan yh-
teistoimintalakia koskevan asian tai sen 
mahdollista rikkomista koskevan ilmoituksen 
työ- ja elinkeinoministeriölle. Jos joku henki-
lö tiedustelee suullisesti yhteistoimintalakia 
koskevia asioita, työsuojeluviranomainen voi 
vain ilmoittaa, että asia kuuluu työ- ja elin-
keinoministeriölle. Jos työsuojelutarkastaja 

huomaa tarkastuksen yhteydessä tai saa tie-
toonsa esimerkiksi irtisanomista koskevan 
asian selvittelyn yhteydessä, että yhteistoi-
mintalakia on mahdollisesti rikottu, hänellä 
ei ole voimassa olevien säännösten mukaan 
velvollisuutta ilmoittaa asiasta valvovalle 
ministeriölle. Koska hallintolain mukainen 
hyvä hallintotapa edellyttää asiakkaan oh-
jaamista oikean viranomaisen puoleen, tar-
kastajan tulisi tällaisissa tapauksissa kuiten-
kin ilmoittaa asianomaiselle henkilölle, että 
tämän tulisi kyseessä olevassa asiassa itse ot-
taa yhteyttä työ- ja elinkeinoministeriöön.  

Koska valvontajärjestelmien jakautumista 
usealle eri viranomaiselle on tarkoituksen-
mukaista välttää, pykälässä säädettäisiin vi-
ranomaisten välisestä yhteistyöstä valvonnan 
tehostamiseksi tilanteessa, jossa toinen vi-
ranomainen saa muun valvonnan yhteydessä 
tietoonsa toisen viranomaisen valvontaan 
kuuluvia asioita. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että jos työsuojelutarkastuksen yhteydessä 
ilmenee tai työsuojeluviranomainen saa tie-
toonsa, että yhteistoimintalakia on todennä-
köisesti rikottu, olisi epäillystä lain noudat-
tamatta jättämisestä ilmoitettava yhteistoi-
minta-asiamiehelle. Ilmoitus olisi tehtävä 
viipymättä. 

Ehdotettu säännös merkitsisi parannusta 
nykytilaan, koska se loisi selkeän toimintata-
van kahden valvontaviranomaisen välille. 
Yhteistoiminta-asiamies voisi hyödyntää työ-
suojelun valvontaprosessia, kuten työsuojelu-
tarkastusten yhteydessä saatuja tietoja ja 
mahdollisia keskusteluja työnantajan ja hen-
kilöstön kanssa. Myös työsuojeluhallinnon 
alueellinen valvontaverkosto olisi osittain yh-
teistoiminta-asiamiehen tukena. Tämän 
vuoksi alueellisten menettelytapojen yhden-
mukaisuuden varmistamiseksi olisi tarpeen 
luoda yhtenäiset pelisäännöt ilmoittamisme-
nettelystä. 

Ilmoitusvelvollisuus koskisi vain yhteis-
toimintalain mahdollisia rikkomuksia mutta 
ei muiden yhteistoimintalainsäädäntöä kos-
kevien lakien rikkomuksia. Säännös ei lisäisi 
tarkastajien erityisosaamista vaativaa työtä. 
Heidän ei olisi ratkaistava myöskään hanka-
lia edunvalvontakysymyksiä, jotka sosiaali- 
ja terveysministeriön työsuojeluosaston an-
taman valvontaohjeen (s. 7) mukaan eivät 
kuulu valvonnan piiriin. Edunvalvonnaksi on 
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katsottu muun muassa paikalliset sopimuk-
set, joihin yhteistoimintaa voidaan läheisesti 
verrata. Käytännössä työsuojeluviranomaiset 
eivät valvo myöskään työsuojelun yhteistoi-
mintaa, koska sitä toteutetaan pääsääntöisesti 
työmarkkinajärjestöjen välisin sopimuksin. 

Mahdollinen yhteistoimintalain noudatta-
matta jättämisen epäily voisi tulla työsuoje-
luviranomaisen tietoon joko tarkastuksen yh-
teydessä työpaikalla tai työlainsäädännön, 
kuten asiakasaloitteisen yhteydenoton yhtey-
dessä irtisanomis- tai muussa tapauksessa. 
Työsuojeluviranomaisella ei olisi aktiivista 
valvontaroolia, mutta sillä olisi aktiivinen il-
moitusvelvollisuus. 

Vastaavanlainen ilmoitusvelvollisuus on 
säädetty työsuojeluviranomaisille tuotteiden 
turvallisuuden valvonnan osalta pykälän 1 
momentissa.  
 
1.3 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä  

64 §. Henkilöstöryhmän edustajan oikeus 
vaatia pakkokeinoja. Pykälän 2 momentti 
ehdotetaan kumottavaksi, koska se saattaisi 
rajoittaa yhteistoiminta-asiamiehen toimival-
tuuksia. Tämän johdosta pykälän otsikko 
muutettaisiin vastaamaan paremmin sen eh-
dotettua sisältöä. 

Yhteistoiminta-asiamies voi vaatia tuomio-
istuimelta päätöstä työnantajan velvoittami-
seksi täyttämään velvollisuutensa laatia 
16 §:ssä tarkoitettu henkilöstösuunnitelma ja 
koulutustavoitteet määräajassa ja asettamaan 
velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhka-
sakon ilman, että henkilöstöryhmän edusta-
jan sitä nimenomaan pyytää. Toisaalta henki-
löstöryhmän edustaja voi edelleenkin ilmoit-
taa yhteistoiminta-asiamiehelle, jos henkilös-
tösuunnitelmia ei ole tehty yhteistoimintalain 
mukaisesti. Vastaavan ilmoituksen voi tehdä 
myös yksittäinen työntekijä. 

66 §. Valvonta. Pykälään ehdotetaan tehtä-
väksi muutos, jonka mukaan lain noudatta-
mista valvoisi yhteistoiminta-asiamies siten 
kuin yhteistoiminta-asiamiehestä annetussa 
laissa säädetään.  

Lisäksi pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että lain noudattamista voisivat valvoa 
ne työnantajien, työntekijöiden ja toimihen-
kilöiden yhdistykset, joiden tekemän valta-
kunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä 

yrityksen työsuhteissa on noudatettava työeh-
tosopimuslain mukaan. Muutos merkitsisi si-
tä, että yhteistoimintalain noudattamista sel-
laisten työnantajien osalta, jotka ovat velvol-
lisia soveltamaan työsopimuslain 2 luvun 
7 §:n perusteella yleissitovia työehtosopi-
muksia, voisi valvoa ainoastaan yhteistoi-
minta-asiamies viranomaisena. Yleissitovien 
työehtosopimusten valvonta ei työsopimus-
lainkaan mukaan kuulu työehtosopimusosa-
puolille vaan työsuojeluviranomaisille.  

Lain noudattamisen valvonta on julkinen 
hallintotehtävä eikä sitä voida delegoida vi-
ranomaistahon ulkopuolelle kuin poikkeusta-
pauksissa. Tällaisiksi poikkeuksiksi on kat-
sottu muun muassa työehtosopimusten osa-
puolet, jotka lain mukaan ovat myös velvolli-
sia huolehtimaan siitä, että sopimuksiin sido-
tut työnantajat eivät riko työehtosopimusten 
määräyksiä. Sellaisilla työpaikoilla, joilla 
työnantaja on velvollinen noudattamaan työ-
sopimuslain perusteella yleissitovaa työehto-
sopimusta, henkilöstön edustajat tai heitä 
edustavat järjestöt voivat toimia yhteistyössä 
viranomaisten kanssa ilmoittamalla havait-
semistaan epäkohdista yhteistoiminta-
asiamiehelle.  

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa 
olisi viittaus siihen, että työsuojeluviran-
omaisen ilmoitusvelvollisuudesta yhteistoi-
minta-asiamiehelle työsuojelutarkastuksen 
yhteydessä ilmenneestä epäilystä lain noudat-
tamatta jättämisestä säädettäisiin työsuojelun 
valvontalain 49 §:ssä. Säännös on lähinnä in-
formatiivinen.  

Yhteistoimintalain säännökset ja tavoitteet 
liittyvät kiinteästi eräisiin TE-keskusten toi-
mintaan liittyviin yrityksille suunnattuihin 
palveluihin, kuten yritysten kehittäminen, yh-
teishankintakoulutuksen järjestäminen ja yri-
tystukien myöntäminen. Tämän vuoksi pykä-
län 2 momentissa olisi myös informatiivinen 
viittaus siihen, että TE-keskusten tehtävistä 
säädetään työ- ja elinkeinokeskuksista sekä 
työ- ja elinkeinotoimistoista annetun lain 
(796/2008) 2 §:ssä. Pykälän mukaan TE-
keskusten on muun muassa edistettävä erityi-
sesti pienten ja keskisuurten yritysten toimin-
taa ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä hoi-
dettava muut tehtävät, jotka työ- ja elinkei-
noministeriö keskuksille on määrännyt. 
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Yhteistoimintalain neuvonta ja sen sisällös-
tä tiedottaminen on kytkettävissä luontevaksi 
osaksi TE-keskusten palveluprosesseja, jol-
loin palvelutilanteisiin on suhteellisen helppo 
liittää esimerkiksi tiedon jakamista yhteis-
toimintalain sisällöstä. Tällaisen tiedon levit-
täminen on todettu tärkeäksi vuorovaikutuk-
sellisen yhteistoiminnan ja sitä kautta työ-
elämän laaja-alaisemman kehittämisen edis-
tämisessä. Lisäksi TE-keskuksilla on yhteyk-
siä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joihin 
keskukset voivat suunnata esimerkiksi neu-
vontaa, opastusta ja koulutusta.  

TE-keskukset voisivat myös toimivaltansa 
rajoissa tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeino-
toimistojen kanssa niiden toteutettaessa eri-
laisia koulutustilaisuuksia ja tiedottamista. 
TE-keskusten yhteistyö työ- ja elinkeinotoi-
mistojen ja erityisesti niissä toimivien muu-
tosturva-asiantuntijoiden kanssa on tärkeää.  

TE-keskusten toiminta yhteistoimintalakia 
koskevissa asioissa olisi lähinnä asiakkaille 
annettavaa maksutonta menettelytapaohjaus-
ta ja koulutusta, mutta ei konsultointia, siten 
kuin hallintolain 8 §:ssä säädetään viran-
omaisen velvollisuudesta toimivaltansa ra-
joissa antaa asiakkailleen neuvontaa. TE-
keskusten tulisi myös ohjata asiakas otta-
maan yhteyttä yhteistoiminta-asiamieheen 
silloin, kun kysymys on yksittäisen asian tar-
kemmasta selvittämisestä tai siirtää sinne 
mahdollisesti toimitettu asia yhteistoiminta-
asiamiehen ratkaistavaksi. 
 
1.4 Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa 

ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä  

48 §. Valvonta. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi vastaavalla tavalla ja vastaavin perus-
teluin kuin yhteistoimintalain 66 §:ää. 
 
1.5 Laki henkilöstön edustuksesta yritys-

ten hallinnossa 

13 §. Valvonta. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että lain noudattamista valvoisi 
yhteistoiminta-asiamies työ- ja elinkeinomi-
nisteriön sijasta. 

14 §. Uhkasakko. Voimassa olevasta laista 
poiketen uhkasakkoa koskevan hakemuksen 
tekisi yhteistoiminta-asiamies työ- ja elinkei-
noministeriön sijaan. Yhteistoiminta-

asiamiehellä olisi myös mahdollisuus pyrkiä 
ensisijaisesti muilla keinoilla korjaamaan 
lainvastainen tilanne. Myös uhkasakon aset-
tajataho muuttuisi lääninhallituksesta tuo-
mioistuimeksi kuten muissakin laeissa. Näin 
säännös olisi yhdenmukainen muiden eri yh-
teistoimintaa säätelevien lakien vastaavien 
säännösten kanssa.  

Yhteisen hakemuksen voisivat edelleen it-
senäisesti tehdä myös vähintään kahden sel-
laisen henkilöstöryhmän edustajat, jotka yh-
dessä edustavat henkilöstön enemmistöä. 
Hakemusta eivät kuitenkaan voisi enää tehdä 
henkilöstöä edustavat yhdistykset. Yhdistys 
voisi tarvittaessa tehdä ilmoituksen yhteis-
toiminta-asiamiehelle. 
 
1.6 Laki henkilöstöedustuksesta euroop-

payhtiössä (SE) ja eurooppaosuus-
kunnassa (SCE) 

37 §. Valvonta. Pykälä ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että lain noudattamista valvoisi 
yhteistoiminta-asiamies työ- ja elinkeinomi-
nisteriön sijasta. 

38 §. Uhkasakko. Pykälä ehdotetaan ku-
mottavaksi, koska uhkasakkoa voisi hakea 
työ- ja elinkeinoministeriön sijaan yhteistoi-
minta-asiamies ja hänen oikeuksistaan sää-
dettäisiin erikseen. 
 
1.7 Henkilöstörahastolaki  

4 §. Rekisteröinti. Pykälää ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että sen mukaan yhteistoi-
minta-asiamies pitäisi henkilörahastoista re-
kisteriä. Valvontaa koskeva säännös olisi yh-
teistoiminta-asiamiehestä annetussa laissa, 
mistä johtuen myös pykälän otsikko muuttui-
si. 

11 §. Perusilmoitus. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että ilmoitus henkilöstö-
rahaston rekisteröimiseksi (perusilmoitus) 
olisi tehtävä kirjallisesti yhteistoiminta-
asiamiehelle ministeriön sijaan.  

13 §. Muut ilmoitukset. Pykälän 3 moment-
tia muutettaisiin siten, että henkilöstörahas-
ton olisi ilmoitettava myös voittopalkkioerän 
määräytymisperusteista ja niiden muutoksista 
yhteistoiminta-asiamiehelle ministeriön si-
jaan.  
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17 b §. Voittopalkkio-osuuden siirtäminen 
henkilöstörahastoon. Pykälän 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että ilmoitus muutoksista 
olisi tehtävä yhteistoiminta-asiamiehelle mi-
nisteriön sijaan.  

55 §. Purkamisperusteet. Pykälän 1 mo-
mentin 2 kohta muutettaisiin siten, että hen-
kilöstörahasto olisi purettava, kun henkilös-
törahasto ei täytä laissa asetettuja vaatimuk-
sia eikä asiantila ole korjaantunut yhteistoi-
minta-asiamiehen asettamassa määräajassa. 
Lisäksi muutettaisiin 2 ja 3 momenttia siten, 
että laissa tarkoitetuissa tilanteissa rahaston 
purkamisesta voisi päättää yhteistoiminta-
asiamies ja että päätös purkamisesta olisi il-
moitettava yhteistoiminta-asiamiehelle hen-
kilöstörahastorekisteriin merkittäväksi minis-
teriön sijaan. 

56 §. Selvityksen toimittajat. Pykälään eh-
dotetaan tehtäväksi muutos, jonka mukaan 
yhteistoiminta-asiamies voisi ministeriön si-
jaan katsoa selvitysmiehen tai useampien 
selvitysmiesten määräämisen tarpeelliseksi 
henkilöstörahaston purkamistilanteissa. 

58 §. Varojen jako. Pykälän 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että purkautumisesta olisi 
selvitysmiesten tai hallituksen annettava 
henkilöstörahastorekisteriin tehtävää merkin-
tää varten ilmoitus yhteistoiminta-
asiamiehelle ministeriön sijaan.  

59 §. Valvonta. Pykälän 1 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että lain noudat-
tamista valvoisi yhteistoiminta-asiamies työ- 
ja elinkeinoministeriön sijasta. 

Pykälän 2 momentin mukaan henkilöstöra-
haston tulisi kuuden kuukauden kuluessa tili-
kauden päättymisestä toimittaa yhteistoimin-
ta-asiamiehelle ministeriön sijaan jäljennök-
set tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, ta-
se-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastus-
kertomuksista. Lisäksi 3 momenttiin tehtäi-
siin eräitä teknisiä tarkennuksia. 

60 §. Valvontakeinot. Pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi, koska sitä vastaava säännös on 
yhteistoiminta-asiamiehestä annetussa laissa. 

62 §. Tarkemmat säännökset ja määräyk-
set. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että kirjanpitolautakunta antaisi 
tarkempia määräyksiä henkilöstörahaston toi-
minnan valvontaa varten yhteistoiminta-
asiamiehelle ministeriön sijaan.  
 

1.8 Laki työneuvostosta ja eräistä työ-
suojelun poikkeusluvista 

8 §. Lausunnon pyytäjä ja sen pyytäminen. 
Pykälän 8 kohdan mukaan yhteistoiminta-
asiamies voisi ministeriön sijaan pyytää työ-
neuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yh-
teistoimintalakia tai yhteistoiminnasta suo-
malaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryh-
missä annettua lakia yritykseen tai yritys-
ryhmään. Muutos on tarkoituksenmukainen 
yhdenmukaisuuden vuoksi, koska myös työ-
suojeluviranomaisella muiden lakien valvo-
jana on sama oikeus pyytää lausuntoja. 

16 §. Palkkiot. Ehdotuksen mukaan työ-
neuvoston jäsenten palkkiot vahvistaisi työ- 
ja elinkeinoministeriö. Muutosehdotus on 
tekninen. 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä heinäkuuta 2010. 

Uuden lain täytäntöönpanon kannalta tar-
peellisiin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä jo 
ennen lain voimaantuloa. Säännöksellä var-
mistettaisiin, että valtioneuvosto voisi valita 
yhteistoiminta-asiamiehen ja järjestää tämän 
toimiston jo ennen lain voimaantuloa. Näin 
valvonnan toteuttaminen voitaisiin aloittaa 
heti lain voimaan tullessa. 
 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotettu laki selventäisi henkilöstön osal-
listumisjärjestelmien valvonnan toimeenpa-
noa ja erityisesti valvontaelimen riippumat-
tomuutta. Se vastaa siten perustuslain 21 §:n 
1 momenttia, johon sisältyy vaatimus riip-
pumattomasta lainkäyttöelimestä. Sään-
nösehdotuksissa on otettu huomioon myös 
perustuslain 10 §:ssä tarkoitettu kotirauhan 
suoja. 

Voimassa olevan yhteistoimintalain ja yh-
teistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaa-
juisissa yrityksissä annetun lain mukaan lain 
noudattamista valvovat työ- ja elinkeinomi-
nisteriö sekä ne työnantajien, työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden te-
kemän valtakunnallisen työehtosopimuksen 
määräyksiä yrityksen työsuhteissa olisi nou-
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datettava. Tältä osin säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että työnantajien, työn-
tekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset 
voisivat valvoa lain noudattamista vain sel-
laisilla työpaikoilla, joissa valtakunnallisen 
työehtosopimuksen määräyksiä on noudatet-
tava työehtosopimuslain mukaan.  

Lain noudattamisen valvonta on julkinen 
hallintotehtävä ja julkisen hallintotehtävän 
tulisi lähtökohtaisesti kuulua viranomaiselle. 
Se voidaan delegoida perustuslain 124 §:n 
mukaan viranomaistahon ulkopuolelle vain 
poikkeustapauksissa. Tätä on erityisesti ko-
rostettu säännöksen perusteluissa (HE 1/1998 
vp). Lisäksi edellytetään, ettei viranomaista-
hon ulkopuolinen valvonta vaaranna perusoi-
keuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallin-
non vaatimuksia. Edellä tarkoitetuiksi poik-
keuksiksi on katsottu muun muassa sellaiset 
työehtosopimusten osapuolet, jotka työehto-

sopimuslain mukaan ovat myös velvollisia 
huolehtimaan siitä, että niihin sidotut työnan-
tajat eivät riko työehtosopimusten määräyk-
siä.  

Yleissitovien työehtosopimusten valvonta 
ei työsopimuslain mukaan kuulu työehtoso-
pimusosapuolille vaan työsuojeluviranomai-
sille. Muutos vastaisi edellä tarkoitettua val-
vontasäännöstä silloin, kun kysymyksessä on 
järjestäytymätön työnantaja tai työnantaja, 
joka ei ole järjestäytynyt valtakunnallisia 
työehtosopimuksia tekevään järjestöön. 

Edellä esitetyn johdosta katsotaan, että la-
kiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 

 



 HE 177/2009 vp  
  

 

25

 
Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

yhteistoiminta-asiamiehestä 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 § 

Yhteistoiminta-asiamies 

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä on 
yhteistoiminta-asiamies yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain (334/2007), yhteis-
toiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajui-
sissa yritysryhmissä annetun lain (335/2007), 
henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnos-
sa annetun lain (725/1990), henkilöstöedus-
tuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppa-
osuuskunnassa (SCE) annetun lain 
(758/2004) sekä henkilöstörahastolain 
(814/1989) noudattamisen valvontaa varten. 

Yhteistoiminta-asiamiehen kelpoisuusvaa-
timuksena on oikeustieteen ylempi korkea-
koulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtä-
väalaan. Yhteistoiminta-asiamiehen nimittää 
valtioneuvosto määräajaksi, enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. 

Yhteistoiminta-asiamies on riippumaton 
valvontatehtävää suorittaessaan.  
 

2 §  

Tehtävät  

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on: 
1) valvoa 1 §:ssä mainittujen lakien nou-

dattamista;  
2) aloittein ja ohjein edistää ja parantaa 

työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteis-
toimintaa sekä muiden henkilöstön osallis-
tumisjärjestelmien toteutumista;  

3) seurata 1 §:ssä mainittujen lakien tavoit-
teiden toteutumista;  

4) antaa neuvoja 1 §:ssä mainittujen lakien 
soveltamisesta; 

5) pyytää työneuvostosta ja työsuojelun 
poikkeusluvista annetun lain (400/2004) 
8 §:n nojalla lausuntoa siitä, sovelletaanko 
yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 
tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhtei-
sönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia 
yritykseen tai yritysryhmään;  

6) valvoa, että henkilöstörahaston toiminta 
ja hallinto ovat henkilöstörahastolain ja ra-
haston sääntöjen mukaiset;  

7) pitää yllä henkilöstörahastorekisteriä ja 
tätä varten ottaa vastaan ja tarkastaa rahas-
toihin liittyviä ilmoituksia ja muita asiakirjo-
ja.  
 

3 § 

Toimisto 

Yhteistoiminta-asiamiehellä on toimisto, 
jossa on tarpeellinen määrä esittelijöinä toi-
mivia virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa. 
 

4 § 

Tietojen antaminen yhteistoiminta-
asiamiehelle 

Yhteistoiminta-asiamiehellä on valvonnan 
toteuttamiseksi ja sen edellyttämässä laajuu-
dessa oikeus saada salassapitosäännösten es-
tämättä työnantajalta maksutta asettamassaan 
kohtuullisessa määräajassa lakien noudatta-
misen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja 
asiakirjat. 

Yhteistoiminta-asiamies voi asettaa työn-
antajalle 1 momentin mukaisen velvollisuu-
den noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. 
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Uhkasakkoon sovelletaan, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. 
 

5 § 

Oikeus suorittaa tarkastus  

Yhteistoiminta-asiamiehellä tai tämän mää-
räämällä virkamiehellä on oikeus suorittaa 
valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa 
tarpeellinen tarkastus yrityksessä. Tarkastus 
on toimitettava siten, ettei siitä aiheudu tar-
peettomasti haittaa tai kustannuksia. Tarkas-
tuksesta on ilmoitettava mahdollisuuksien 
mukaan ennalta työnantajalle ja asianomaisil-
le henkilöstön edustajille. 

Tarkastusta ei saa suorittaa pysyväisluon-
teiseen asumiseen käytetyissä tiloissa. 
 

6 § 

Kehotuksen antaminen 

Jos on ilmeistä, että työnantaja rikkoo tätä 
tai 2 §:ssä tarkoitettua lakia taikka niiden no-
jalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä 
taikka jatkaa tai uusii lainvastaisen menette-
lyn, yhteistoiminta-asiamiehen on annettava 
kirjallinen kehotus lainvastaisen menettelyn 
korjaamiseksi tai sen uusimisen estämiseksi.  

Kehotuksessa on yksilöitävä sovellettavat 
säännökset ja määräykset sekä niiden noudat-
tamisessa havaitut puutteet. Kehotuksessa on 
lisäksi asetettava tarvittaessa määräaika, jon-
ka kuluessa työnantajan on saatettava tilanne 
säännösten ja määräysten mukaiseksi.  

Yhteistoiminta-asiamiehen on annettava 
kehotus tiedoksi niille henkilöstön edustajil-
le, joita asia koskee. Jos työpaikalla ei ole va-
littuja henkilöstön edustajia, työnantajan on 
annettava kehotus sopivalla tavalla työpaikal-
la tiedoksi. 
 

7 § 

Asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltä-
väksi 

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että 
on tehty yhteistoiminnasta yrityksissä anne-
tun lain 67 §:ssä, yhteistoiminnasta suoma-
laisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 

annetun lain 46 §:ssä, henkilöstöedustuksesta 
eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuus-
kunnassa (SCE) annetun lain 39 §:ssä taikka 
rikoslain (39/1889) 47 luvun 4 §:ssä rangais-
tavaksi säädetty teko, yhteistoiminta-
asiamiehen on tehtävä siitä ilmoitus poliisille 
esitutkintaa varten. Ilmoitus voidaan jättää 
tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet 
huomioon ottaen vähäisenä eikä yleinen etu 
vaadi ilmoituksen tekemistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tekoa 
koskevassa esitutkinnassa on yhteistoiminta-
asiamiehelle varattava tilaisuus tulla kuulluk-
si. Virallisen syyttäjän on varattava yhteis-
toiminta-asiamiehelle tilaisuus lausunnon an-
tamiseen ennen syyteharkinnan päättämistä. 
Asiaa tuomioistuimessa suullisesti käsiteltä-
essä yhteistoiminta-asiamiehellä on läsnäolo- 
ja puheoikeus. 
 

8 § 

Uhkasakko 

Yhteistoiminta-asiamies voi vaatia, että 
tuomioistuin velvoittaa työnantajan tai yri-
tyksen täyttämään velvollisuutensa määrä-
ajassa ja asettaa velvollisuuden noudattami-
sen tehosteeksi uhkasakon, jos on ilmeistä, 
että:  

1) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain 16 §:ssä tarkoitettua henkilöstösuunni-
telmaa ja koulutustavoitteita ei saada käsitel-
lyksi mainitun lain 4 luvussa tarkoitetussa 
yhteistoimintamenettelyssä; 

2) yritys tai työnantaja ei ole täyttänyt hen-
kilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 
annetussa laissa tarkoitettuja velvoitteitaan; 

3) henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiös-
sä (SE) ja europpaosuuskunnassa (SCE) an-
netun lain 3 §:ssä tarkoitettu osallistuva yhtiö 
taikka työnantaja ei ole täyttänyt mainitussa 
laissa säädettyjä velvollisuuksiaan. 
 

9 § 

Henkilöstörahastoa koskevat erityissäännök-
set 

Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus tar-
kastaa henkilöstörahaston kirjanpito ja hallin-



 HE 177/2009 vp  
  

 

27

to ja muullakin tavalla tarkastaa rahaston toi-
mintaa. 

Jos yhteistoiminta-asiamies havaitsee hen-
kilöstörahaston menetelleen henkilöstörahas-
tolain tai rahaston sääntöjen vastaisesti taikka 
laiminlyöneen laissa säädetyt velvollisuuten-
sa, yhteistoiminta-asiamies voi määrätä ra-
haston hallituksen ryhtymään toimiin oikai-
sun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen 
päätöksen täytäntöönpanon. 

Yhteistoiminta-asiamiehen vaatimuksesta 
tuomioistuin voi asettaa 2 momentissa tarkoi-
tetun määräyksen tai kiellon tehosteeksi uh-
kasakon rahaston hallituksen jäsenille.  
 

10 § 

Ilmoittajan tietojen salassapito 

Kun yhteistoiminta-asiamiehelle on tehty 
ilmoitus sen valvontaan kuuluvien säännös-

ten ja määräysten epäillystä rikkomisesta, il-
moittajana olevan henkilöllisyys ja se, että 
valvontatoimenpide on tehty ilmoituksen joh-
dosta, on pidettävä salassa. Ilmoittajan henki-
löllisyys saadaan kuitenkin ilmaista, jos se on 
valvonnan kannalta tarpeellista ja ilmoituk-
sen tekijä on antanut siihen suostumuksensa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto voi-
daan ilmoittaa ilmoittajan suostumuksetta po-
liisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. 
 

11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan      päivänä    kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

————— 
 
 

2.  

 

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muut-
tamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20 päivänä tam-

mikuuta 2006 annetun lain (44/2006) 49 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
 

49 § 

Ilmoitus muille viranomaisille 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tässä laissa tarkoitetun tarkastuksen yh-

teydessä ilmenee tai työsuojeluviranomainen 
muutoin saa tietoonsa, että yhteistoiminnasta 

yrityksissä annettua lakia (334/2007) on to-
dennäköisesti rikottu, on epäillystä lain nou-
dattamatta jättämisestä ilmoitettava viipy-
mättä yhteistoiminta-asiamiehelle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 

————— 
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3. 

Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain 

(334/2007) 64 ja 66 § seuraavasti: 
 
 

64 § 

Henkilöstöryhmän edustajan oikeus vaatia 
pakkokeinoja 

Jos työnantaja laiminlyö, mitä 10—
13 §:ssä säädetään henkilöstöryhmien edusta-
jille annettavista tiedoista, ja siten vaarantaa 
tietojen saannin, tuomioistuin voi henkilöstö-
ryhmän edustajan vaatimuksesta ja varattu-
aan työnantajalle tilaisuuden tulla kuulluksi 
velvoittaa tämän täyttämään velvollisuutensa 
määräajassa ja asettaa velvoitteen noudatta-
misen tehosteeksi uhkasakon. 

 
66 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-

tussa laissa ( / ). Lisäksi tämän lain noudat-
tamista valvovat ne työnantajien, työnteki-
jöiden ja toimihenkilöiden yhdistykset, joi-
den tekemän valtakunnallisen työehtosopi-
muksen määräyksiä yrityksen työsuhteissa on 
työehtosopimuslain (436/1946) mukaan nou-
datettava. 

Työsuojeluviranomaisen velvollisuudesta 
ilmoittaa yhteistoiminta-asiamiehelle työsuo-
jelutarkastuksen yhteydessä ilmenneestä 
epäilystä lain noudattamatta jättämisestä sää-
detään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 
(44/2006) 49 §:ssä ja työ- ja elinkeinokeskus-
ten tehtävistä työ- ja elinkeinokeskuksista 
sekä työ- ja elinkeinotoimistoista annetun 
lain (796/2008) 2 §:ssä. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 

————— 
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4. 

Laki 

yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30 päivänä 

maaliskuuta 2007 annetun lain (335/2007) 48 § seuraavasti: 
 

48 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta ja 
soveltamisesta säädetään yhteistoiminta-
asiamiehestä annetussa laissa ( / ). Lain nou-
dattamista valvovat lisäksi ne työnantajien, 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistyk-
set, joiden tekemän valtakunnallisen työehto-
sopimuksen määräyksiä yrityksen työsuhteis-
sa on noudatettava työehtosopimuslain 
(436/1946) mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
————— 

 

5. 

Laki 

henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 annetun 

lain (725/1990) 13 ja 14 § seuraavasti: 
 
 

13 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa ( / ).  

 
 
 
 
 
 

14 § 

Uhkasakko 

Tuomioistuin voi hakemuksesta velvoittaa 
yrityksen uhkasakon uhalla täyttämään tästä 
laista johtuvat velvollisuutensa. Hakemuksen 
voivat yhteisesti tehdä vähintään kahden sel-
laisen henkilöstöryhmän edustajat, jotka yh-
dessä edustavat henkilöstön enemmistöä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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6. 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun 
lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 

13 päivänä elokuuta 2004 annetun lain (758/2004) 38 §, sellaisena kuin se on laissa 663/2006, 
ja 

muutetaan 37 § seuraavasti: 
 

37 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa (  /  ).  

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 
 

————— 

7. 

Laki 

henkilöstörahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun henkilöstörahastolain (814/1989) 60 § sekä  
muutetaan 4 §, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 3 momentti, 17 b §:n 2 momentti, 55 ja 56 §, 

58 §:n 2 momentti, 59 § ja 62 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentti ja 17 b §:n 2 momentti laissa 499/2002, 13 §:n 

3 momentti laissa 710/2004 ja 55 § osaksi laissa 344/1999, seuraavasti: 
 

4 § 

Rekisteröinti  

Yhteistoiminta-asiamies pitää rekisteriä 
henkilöstörahastoista. 
 

11 § 

Perusilmoitus 

Ilmoitus henkilöstörahaston rekisteröimi-
seksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti 
yhteistoiminta-asiamiehelle. Perusilmoituk-

seen on liitettävä rahaston säännöt ja selvitys 
siitä, että rahaston perustamisessa on mene-
telty 6—9 §:ssä säädetyn mukaisesti. Jos ra-
haston jäseniksi on tulossa 5 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun ulkomaisen yrityksen palve-
luksessa olevia henkilöitä eikä 6—9 §:ssä 
säädettyjä menettelyjä ole voitu noudattaa, 
perusilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, 
että rahastoa perustettaessa on noudatettu 
vastaavia asianomaisessa maassa käytössä 
olevia menettelytapoja tai että henkilöstön 
vaikutusmahdollisuudet on muutoin turvattu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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13 § 

Muut ilmoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahaston on ilmoitettava yhteistoiminta-

asiamiehelle myös voittopalkkioerän määräy-
tymisperusteista ja niiden muutoksista. Jos 
rahastossa on jäseninä lain 14 a §:n mukaan 
rahastoon liittyneitä henkilöitä, rahaston tu-
lee myös näiden osalta esittää selvitys, että 
rahastoon siirrettäväksi tarkoitetun voitto-
palkkion määräysperusteet täyttävät lain 
2 §:n 2 momentin vaatimukset. 
 

17 b § 

Voittopalkkio-osuuden siirtäminen henkilös-
törahastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahastoon siirrettävissä olevan voittopalk-

kioerän määräytymisperusteista ja niiden 
muutoksista yrityksen tai viraston on päätet-
tävä ennen sen ajanjakson alkua, jolta voitto-
palkkioerä suoritetaan, ja rahaston on ilmoi-
tettava määräytymisperusteista ja niiden 
muutoksista yhteistoiminta-asiamiehelle. 
 

55 § 

Purkamisperusteet 

Henkilöstörahasto on purettava: 
1) kun yritys on purkautunut tai katsotaan 

purkautuneeksi taikka on asetettu konkurssiin 
tai kun virasto on lakkautettu; 

2) kun henkilöstörahasto ei täytä tässä lais-
sa asetettuja vaatimuksia eikä asiantila ole 
korjaantunut yhteistoiminta-asiamiehen aset-
tamassa määräajassa, joka voi olla enintään 
kolme vuotta; sekä  

3) kun henkilöstörahaston kokous muutoin 
on päättänyt rahaston purkamisesta. 

Jollei rahaston kokous ole tehnyt päätöstä 
rahaston purkamisesta 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa mainituissa tapauksissa, voi yhteis-
toiminta-asiamies päättää rahaston purkami-
sesta. 

Päätös purkamisesta on ilmoitettava yhteis-
toiminta-asiamiehelle henkilöstörahastorekis-
teriin merkittäväksi. 

 
56 § 

Selvityksen toimittajat 

Kun päätös purkamisesta on tehty, hallituk-
sen on huolehdittava selvitystoimista, jollei 
rahaston kokous ole muuta päättänyt tai yh-
teistoiminta-asiamies katso yhden tai use-
amman selvitysmiehen määräämistä tarpeel-
liseksi. Selvitysmiehiin on vastaavasti sovel-
lettava, mitä hallituksesta ja sen jäsenistä on 
säädetty. 
 

58 § 

Varojen jako 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varat voidaan jakaa jäsenille jakoehdotuk-

sen tultua kokouksessa hyväksytyksi. Muita 
kuin jäsenosuuspääomaa vastaavia varoja 
koskeva jakoehdotus katsotaan hyväksytyksi 
vain, jos sitä on kokouksessa kannattanut vä-
hintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä an-
netuista äänistä. Varojen jakoa ei saa suorit-
taa ennen kuin kaksi vuotta on kulunut siitä, 
kun rahaston kokous on tehnyt päätöksen 
purkautumisesta, paitsi milloin purkautumi-
nen tapahtuu 55 §:n 1 momentin 1 kohdan 
nojalla. Henkilöstörahasto katsotaan purkau-
tuneeksi, kun kaikki rahaston varat on jaettu. 
Purkautumisesta on selvitysmiesten tai halli-
tuksen annettava ilmoitus yhteistoiminta-
asiamiehelle henkilöstörahastorekisteriin teh-
tävää merkintää varten. 
 

59 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa ( / ). 

Henkilöstörahaston tulee kuuden kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimit-
taa yhteistoiminta-asiamiehelle oikeaksi to-
distetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja ta-
seesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toimin-
ta- ja tilintarkastuskertomuksista. 

Rahaston tilintarkastaja on yhteistoiminta-
asiamiehen pyynnöstä velvollinen antamaan 
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yhteistoiminta-asiamiehelle tietoja sellaisista 
rahaston ja, 51 §:n 3 momentissa mainitussa 
tapauksessa, yrityksen asioista, jotka hän teh-
täväänsä suorittaessaan on saanut tietoonsa. 
 

62 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirjanpitolautakunta antaa tarkempia mää-

räyksiä ja ohjeita henkilöstörahaston tilinpää-

töksestä sekä siitä miten kirjanpitolakia on 
sovellettava henkilöstörahaston tilinpäätök-
seen ja sen laatimiseen. Kirjanpitolautakun-
nan on annettava yhteistoiminta-asiamiehelle 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa lausunto-
ja, joita tämä tarvitsee tämän lain mukaista 
rahastojen toiminnan valvontaa varten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 

————— 
 
 

8. 

Laki 

työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19 päivänä toukokuuta 

2004 annetun lain (400/2004) 8 §:n 8 kohta ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 8 kohta 
laissa 336/2007, seuraavasti:  
 

8 § 

Lausunnon pyytäjä ja sen pyytäminen 

Työneuvoston lausuntoa voi pyytää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) yhteistoiminta-asiamies siitä, sovelle-
taanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua 
lakia tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua 
lakia yritykseen tai yritysryhmään.  

 
16 § 

Palkkiot 

Työneuvoston jäsenten palkkiot vahvistaa 
työ- ja elinkeinoministeriö.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 

————— 
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Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Anni Sinnemäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2.  

Laki 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muut-
tamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20 päivänä tam-

mikuuta 2006 annetun lain (44/2006) 49 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

49 § 

Ilmoitus muille viranomaisille 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

49 § 

Ilmoitus muille viranomaisille 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos tässä laissa tarkoitetun tarkastuksen 

yhteydessä ilmenee tai työsuojeluviranomai-
nen muutoin saa tietoonsa, että yhteistoimin-
nasta yrityksissä annettua lakia (334/2007) 
on todennäköisesti rikottu, on epäillystä lain 
noudattamatta jättämisestä ilmoitettava vii-
pymättä yhteistoiminta-asiamiehelle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
——— 
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3. 

Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 64 ja 66 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain 

(334/2007) 64 ja 66 § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

64 §  

Pakkokeinot 

 
Jos työnantaja laiminlyö, mitä 10—13 §:ssä 

säädetään henkilöstöryhmien edustajille an-
nettavista tiedoista, ja siten vaarantaa tietojen 
saannin, tuomioistuin voi henkilöstöryhmän 
edustajan vaatimuksesta ja varattuaan työnan-
tajalle tilaisuuden tulla kuulluksi velvoittaa 
tämän täyttämään velvollisuutensa määräajas-
sa ja asettaa velvoitteen noudattamisen tehos-
teeksi uhkasakon. 

Jos työnantaja laiminlyö velvollisuutensa 
laatia 16 §:ssä tarkoitettu henkilöstösuunni-
telma ja koulutustavoitteet, työministeriö voi 
henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä vaatia 
tuomioistuimelta 1 momentissa tarkoitettua 
päätöstä, jos on ilmeistä, että henkilöstö-
suunnitelmaa ja koulutustavoitteita ei saada 
käsitellyksi 4 luvussa tarkoitetussa yhteistoi-
mintamenettelyssä. 
 

66 §  

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvovat työmi-
nisteriö sekä ne työnantajien, työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden teke-
män valtakunnallisen työehtosopimuksen 
määräyksiä on noudatettava yrityksen työsuh-
teissa. 

64 § 

Henkilöstöryhmän edustajan oikeus vaatia 
pakkokeinoja 

Jos työnantaja laiminlyö, mitä 10—
13 §:ssä säädetään henkilöstöryhmien edusta-
jille annettavista tiedoista, ja siten vaarantaa 
tietojen saannin, tuomioistuin voi henkilöstö-
ryhmän edustajan vaatimuksesta ja varattu-
aan työnantajalle tilaisuuden tulla kuulluksi 
velvoittaa tämän täyttämään velvollisuutensa 
määräajassa ja asettaa velvoitteen noudatta-
misen tehosteeksi uhkasakon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa ( / ). Lisäksi tämän lain noudat-
tamista valvovat ne työnantajien, työntekijöi-
den ja toimihenkilöiden yhdistykset, joiden 
tekemän valtakunnallisen työehtosopimuksen 
määräyksiä yrityksen työsuhteissa on työeh-
tosopimuslain (436/1946) mukaan noudatet-
tava. 
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Työsuojeluviranomaisen velvollisuudesta 
ilmoittaa yhteistoiminta-asiamiehelle työsuo-
jelutarkastuksen yhteydessä ilmenneestä 
epäilystä lain noudattamatta jättämisestä 
säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 
(44/2006) 49 §:ssä ja työ- ja elinkeinokeskus-
ten tehtävistä työ- ja elinkeinokeskuksista se-
kä työ- ja elinkeinotoimistoista annetun lain 
(796/2008) 2 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 

 

4. 

Laki 

yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain 48 §:n 
muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30 päivänä 

maaliskuuta 2007 annetun lain (335/2007) 48 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

48 §  

Valvonta 

Tämän lain noudattamista ja soveltamista 
valvovat työministeriö sekä ne työnantajien, 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdistyk-
set, joiden tekemän valtakunnallisen työehto-
sopimuksen määräyksiä yrityksen työsuhteis-
sa olisi noudatettava. 

48 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta ja 
soveltamisesta säädetään yhteistoiminta-
asiamiehestä annetussa laissa ( / ). Lain 
noudattamista valvovat lisäksi ne työnantaji-
en, työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdis-
tykset, joiden tekemän valtakunnallisen työ-
ehtosopimuksen määräyksiä yrityksen työ-
suhteissa on noudatettava työehtosopimuslain 
(436/1946) mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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5. 

Laki 

henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 annetun 

lain (725/1990) 13 ja 14 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

13 §  

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo työminis-
teriö. Valvonnassa avustavat työvoimapiirit. 
 
 

14 §  

Uhkasakko 

Lääninhallitus voi hakemuksesta velvoittaa 
yrityksen uhkasakon uhalla täyttämään tästä 
laista johtuvat velvollisuudet. Hakemuksen 
voivat yhteisesti tehdä vähintään kahden sel-
laisen henkilöstöryhmän edustajat, jotka yh-
dessä edustavat henkilöstön enemmistöä, tai 
vastaavasti henkilöstöryhmiä edustavat yhdis-
tykset. Uhkasakon asettamista voi hakea 
myös työministeriö. 

13 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa (  /  ).  

 
14 § 

Uhkasakko 

Tuomioistuin voi hakemuksesta velvoittaa 
yrityksen uhkasakon uhalla täyttämään tästä 
laista johtuvat velvollisuutensa. Hakemuksen 
voivat yhteisesti tehdä vähintään kahden sel-
laisen henkilöstöryhmän edustajat, jotka yh-
dessä edustavat henkilöstön enemmistöä.  
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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6. 

Laki 

henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun 
lain 37 ja 38 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) 

13 päivänä elokuuta 2004 annetun lain (758/2004) 38 §, sellaisena kuin se on laissa 663/2006, 
ja 

muutetaan 37 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

37 §  

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo työminis-
teriö. 
 
 
 

38 §  

Uhkasakko 

Lääninhallitus voi hakemuksesta velvoittaa 
eurooppayhtiön, eurooppaosuuskunnan tai 
osallistuvan yhtiön sakon uhalla täyttämään 
tästä laista tai 16 §:ssä tarkoitetusta sopi-
muksesta johtuvat velvollisuudet. Uhkasakon 
asettamista voi hakea työministeriö. 

37 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa (  /  ).  

 
 

38 § 

Uhkasakko 

(Kumotaan) 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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7. 

Laki 

henkilöstörahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun henkilöstörahastolain (814/1989) 60 §, sekä  
muutetaan 4 §, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 3 momentti, 17 b §:n 2 momentti, 55 ja 56 §, 

58 §:n 2 momentti, 59 § ja 62 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 momentti ja 17 b §:n 2 momentti laissa 499/2002, 13 §:n 

3 momentti laissa 710/2004 ja 55 § osaksi laissa 344/1999, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  

Rekisteröinti ja valvonta 

Työministeriö pitää rekisteriä henkilöstöra-
hastoista ja valvoo niiden toimintaa. 
 

11 §  

Perusilmoitus 

Ilmoitus henkilöstörahaston rekisteröimi-
seksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti 
työministeriölle. Perusilmoitukseen on liitet-
tävä rahaston säännöt ja selvitys siitä, että ra-
haston perustamisessa on menetelty 6—
9 §:ssä säädetyn mukaisesti. Jos rahaston jä-
seniksi on tulossa 5 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun ulkomaisen yrityksen palveluksessa ole-
via henkilöitä eikä 6—9 §:ssä säädettyjä me-
nettelyjä ole voitu noudattaa, perusilmoituk-
seen on liitettävä selvitys siitä, että rahastoa 
perustettaessa on noudatettu vastaavia asian-
omaisessa maassa käytössä olevia menettely-
tapoja tai että henkilöstön vaikutusmahdolli-
suudet on muutoin turvattu.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 §  

Muut ilmoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahaston on ilmoitettava työministeriölle 

myös voittopalkkioerän määräytymisperus-

4 § 

Rekisteröinti  

Yhteistoiminta-asiamies pitää rekisteriä 
henkilöstörahastoista. 
 

11 § 

Perusilmoitus 

Ilmoitus henkilöstörahaston rekisteröimi-
seksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti 
yhteistoiminta-asiamiehelle. Perusilmoituk-
seen on liitettävä rahaston säännöt ja selvitys 
siitä, että rahaston perustamisessa on mene-
telty 6—9 §:ssä säädetyn mukaisesti. Jos ra-
haston jäseniksi on tulossa 5 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetun ulkomaisen yrityksen palve-
luksessa olevia henkilöitä eikä 6—9 §:ssä 
säädettyjä menettelyjä ole voitu noudattaa, 
perusilmoitukseen on liitettävä selvitys siitä, 
että rahastoa perustettaessa on noudatettu 
vastaavia asianomaisessa maassa käytössä 
olevia menettelytapoja tai että henkilöstön 
vaikutusmahdollisuudet on muutoin turvattu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Muut ilmoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahaston on ilmoitettava yhteistoiminta-

asiamiehelle myös voittopalkkioerän määräy-
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teista ja niiden muutoksista. Jos rahastossa on 
jäseninä lain 14 a §:n mukaan rahastoon liit-
tyneitä henkilöitä, rahaston tulee myös näiden 
osalta esittää selvitys, että rahastoon siirrettä-
väksi tarkoitetun voittopalkkion määräyspe-
rusteet täyttävät lain 2 §:n 2 momentin vaati-
mukset.  
 

17 b §  

Voittopalkkio-osuuden siirtäminen henkilös-
törahastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahastoon siirrettävissä olevan voittopalk-

kioerän määräytymisperusteista ja niiden 
muutoksista yrityksen tai viraston on päätet-
tävä ennen sen ajanjakson alkua, jolta voitto-
palkkioerä suoritetaan, ja rahaston on ilmoi-
tettava määräytymisperusteista ja niiden muu-
toksista työministeriölle. 

 

tymisperusteista ja niiden muutoksista. Jos 
rahastossa on jäseninä lain 14 a §:n mukaan 
rahastoon liittyneitä henkilöitä, rahaston tulee 
myös näiden osalta esittää selvitys, että ra-
hastoon siirrettäväksi tarkoitetun voittopalk-
kion määräysperusteet täyttävät lain 2 §:n 2 
momentin vaatimukset. 
 

17 b § 

Voittopalkkio-osuuden siirtäminen henkilös-
törahastoon 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahastoon siirrettävissä olevan voittopalk-

kioerän määräytymisperusteista ja niiden 
muutoksista yrityksen tai viraston on päätet-
tävä ennen sen ajanjakson alkua, jolta voitto-
palkkioerä suoritetaan, ja rahaston on ilmoi-
tettava määräytymisperusteista ja niiden 
muutoksista yhteistoiminta-asiamiehelle. 

 
 

55 §  

Purkamisperusteet 

Henkilöstörahasto on purettava: 
1) kun yritys on purkautunut tai katsotaan 

purkautuneeksi taikka asetettu konkurssiin tai 
kun virasto on lakkautettu; 

2) kun henkilöstörahasto ei täytä tässä lais-
sa asetettuja vaatimuksia eikä asiantila ole 
korjaantunut työministeriön asettamassa mää-
räajassa, joka voi olla enintään kolme vuotta; 
sekä 

3) kun henkilöstörahaston kokous muutoin 
on päättänyt rahaston purkamisesta.  

Jollei rahaston kokous ole tehnyt päätöstä 
rahaston purkamisesta 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa mainituissa tapauksissa, voi työmi-
nisteriö päättää rahaston purkamisesta. 

 
Päätös purkamisesta on ilmoitettava työmi-

nisteriölle henkilöstörahastorekisteriin mer-
kittäväksi. 
 
 
 
 
 
 

55 § 

Purkamisperusteet 

Henkilöstörahasto on purettava: 
1) kun yritys on purkautunut tai katsotaan 

purkautuneeksi taikka on asetettu konkurssiin 
tai kun virasto on lakkautettu; 

2) kun henkilöstörahasto ei täytä tässä lais-
sa asetettuja vaatimuksia eikä asiantila ole 
korjaantunut yhteistoiminta-asiamiehen aset-
tamassa määräajassa, joka voi olla enintään 
kolme vuotta; sekä  

3) kun henkilöstörahaston kokous muutoin 
on päättänyt rahaston purkamisesta. 

Jollei rahaston kokous ole tehnyt päätöstä 
rahaston purkamisesta 1 momentin 1 ja 2 
kohdassa mainituissa tapauksissa, voi yhteis-
toiminta-asiamies päättää rahaston purkami-
sesta. 

Päätös purkamisesta on ilmoitettava yhteis-
toiminta-asiamiehelle henkilöstörahastorekis-
teriin merkittäväksi. 
 
 
 
 
 
 



 HE 177/2009 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

41

56 §  

Selvityksen toimittajat 

Kun päätös purkamisesta on tehty, hallituk-
sen on huolehdittava selvitystoimista, jollei 
rahaston kokous ole muuta päättänyt tai työ-
ministeriö katso yhden tai useamman selvi-
tysmiehen määräämistä tarpeelliseksi. Selvi-
tysmiehiin on vastaavasti sovellettava, mitä 
hallituksesta ja sen jäsenistä on säädetty. 
 

56 § 

Selvityksen toimittajat 

Kun päätös purkamisesta on tehty, hallituk-
sen on huolehdittava selvitystoimista, jollei 
rahaston kokous ole muuta päättänyt tai yh-
teistoiminta-asiamies katso yhden tai use-
amman selvitysmiehen määräämistä tarpeel-
liseksi. Selvitysmiehiin on vastaavasti sovel-
lettava, mitä hallituksesta ja sen jäsenistä on 
säädetty. 

 
58 § 

Varojen jako 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varat voidaan jakaa jäsenille jakoehdotuk-

sen tultua kokouksessa hyväksytyksi. Muita 
kuin jäsenosuuspääomaa vastaavia varoja 
koskeva jakoehdotus katsotaan hyväksytyksi 
vain, jos sitä on kokouksessa kannattanut vä-
hintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä an-
netuista äänistä. Varojen jakoa ei saa suorittaa 
ennen kuin kaksi vuotta on kulunut siitä, kun 
rahaston kokous on tehnyt päätöksen purkau-
tumisesta, paitsi milloin purkautuminen ta-
pahtuu 55 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. 
Henkilöstörahasto katsotaan purkautuneeksi, 
kun kaikki rahaston varat on jaettu. Purkau-
tumisesta on selvitysmiesten tai hallituksen 
annettava ilmoitus työministeriölle henkilös-
törahastorekisteriin tehtävää merkintää var-
ten. 
 

59 §  

Valvonta 

Työministeriön on valvottava, että henki-
löstörahaston toiminta ja hallinto ovat lain ja 
rahaston sääntöjen mukaiset. 

Henkilöstörahaston tulee kuuden kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimit-
taa ministeriölle oikeaksi todistetut jäljennök-
set tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, ta-
se-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastus-
kertomuksista. Henkilöstörahaston on tarvit-
taessa annettava ministeriölle toiminnastaan 
muitakin valvontaa varten tarvittavia selvi-
tyksiä. 

58 § 

Varojen jako 

— — — — — — — — — — — — — —  
Varat voidaan jakaa jäsenille jakoehdotuk-

sen tultua kokouksessa hyväksytyksi. Muita 
kuin jäsenosuuspääomaa vastaavia varoja 
koskeva jakoehdotus katsotaan hyväksytyksi 
vain, jos sitä on kokouksessa kannattanut vä-
hintään kaksi kolmasosaa äänestyksessä an-
netuista äänistä. Varojen jakoa ei saa suorit-
taa ennen kuin kaksi vuotta on kulunut siitä, 
kun rahaston kokous on tehnyt päätöksen 
purkautumisesta, paitsi milloin purkautumi-
nen tapahtuu 55 §:n 1 momentin 1 kohdan 
nojalla. Henkilöstörahasto katsotaan purkau-
tuneeksi, kun kaikki rahaston varat on jaettu. 
Purkautumisesta on selvitysmiesten tai halli-
tuksen annettava ilmoitus yhteistoiminta-
asiamiehelle henkilöstörahastorekisteriin teh-
tävää merkintää varten. 
 

59 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamisen valvonnasta 
säädetään yhteistoiminta-asiamiehestä anne-
tussa laissa (  /  ).  

Henkilöstörahaston tulee kuuden kuukau-
den kuluessa tilikauden päättymisestä toimit-
taa yhteistoiminta-asiamiehelle oikeaksi to-
distetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja ta-
seesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toimin-
ta- ja tilintarkastuskertomuksista.  
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Ministeriöllä on, milloin siihen on syytä, 
oikeus toimittaa henkilöstörahaston kirjanpi-
don ja hallinnon tarkastus ja muullakin taval-
la tarkastaa rahaston toimintaa. Rahaston ti-
lintarkastaja on ministeriön pyynnöstä velvol-
linen antamaan ministeriölle tietoja sellaisista 
rahaston ja, 51 §:n 3 momentissa mainitussa 
tapauksessa, yrityksen asioista, jotka hän teh-
täväänsä suorittaessaan on saanut tietoonsa. 

 
 
 
Rahaston tilintarkastaja on yhteistoiminta-

asiamiehen pyynnöstä velvollinen antamaan 
yhteistoiminta-asiamiehelle tietoja sellaisista 
rahaston ja, 51 §:n 3 momentissa mainitussa 
tapauksessa, yrityksen asioista, jotka hän teh-
täväänsä suorittaessaan on saanut tietoonsa. 
 

 
60 §  

Valvontakeinot 

Milloin työministeriö havaitsee henkilöstö-
rahaston menetelleen lain tai sääntöjen vas-
taisesti taikka laiminlyöneen tässä laissa sää-
detyt velvollisuutensa, ministeriö voi määrätä 
rahaston hallituksen ryhtymään toimiin oikai-
sun aikaansaamiseksi tai kieltää virheellisen 
päätöksen täytäntöönpanon. Ministeriö voi 
pyytää rahaston kotipaikan lääninhallitusta 
asettamaan määräyksen tai kiellon tehosteek-
si uhkasakon rahaston hallituksen jäsenille. 
Uhkasakon määrää maksettavaksi lääninhal-
litus. 
 

62 §  

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirjanpitolautakunta antaa tarkempia mää-

räyksiä ja ohjeita henkilöstörahaston tilinpää-
töksestä sekä siitä miten kirjanpitolakia on 
sovellettava henkilöstörahaston tilinpäätök-
seen ja sen laatimiseen. Kirjanpitolautakun-
nan on annettava työministeriölle toimival-
taansa kuuluvissa asioissa lausuntoja, joita 
ministeriö tarvitsee tämän lain mukaista ra-
hastojen toiminnan valvontaa varten. 
 
 

60 § 

Valvontakeinot 

(Kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 § 

Tarkemmat säännökset ja määräykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kirjanpitolautakunta antaa tarkempia mää-

räyksiä ja ohjeita henkilöstörahaston tilinpää-
töksestä sekä siitä, miten kirjanpitolakia on 
sovellettava henkilöstörahaston tilinpäätök-
seen ja sen laatimiseen. Kirjanpitolautakun-
nan on annettava yhteistoiminta-asiamiehelle 
toimivaltaansa kuuluvissa asioissa lausunto-
ja, joita tämä tarvitsee tämän lain mukaista 
rahastojen toiminnan valvontaa varten. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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8. 

Laki 

työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 8 ja 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 19 päivänä toukokuuta 

2004 annetun lain (400/2004) 8 §:n 8 kohta ja 16 §, sellaisena kuin niistä on 8 §:n 8 kohta 
laissa 336/2007, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

8 § 

Lausunnon pyytäjä ja sen pyytäminen 

Työneuvoston lausuntoa voi pyytää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) työministeriö siitä, sovelletaanko yhteis-
toiminnasta yrityksissä annettua lakia tai yh-
teistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaa-
juisissa yritysryhmissä annettua lakia yrityk-
seen tai yritysryhmään. 
 

16 § 

Palkkiot 

Työneuvoston jäsenten palkkiot vahvistaa 
työministeriö. 

8 § 

Lausunnon pyytäjä ja sen pyytäminen 

Työneuvoston lausuntoa voi pyytää: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) yhteistoiminta-asiamies siitä, sovelle-
taanko yhteistoiminnasta yrityksissä annettua 
lakia tai yhteistoiminnasta suomalaisissa ja 
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua 
lakia yritykseen tai yritysryhmään.  
 

16 § 

Palkkiot 

Työneuvoston jäsenten palkkiot vahvistaa 
työ- ja elinkeinoministeriö.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
——— 
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