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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteistoiminnas-
ta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liit-
tyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa ja kumottavaksi voimassa oleva 
samanniminen laki.  

Ehdotetulla lailla uudistettaisiin ja sel-
keytettäisiin yhteistoimintaa ohjaavien sään-
nösten rakennetta sekä valtion työpaikoilla 
toteutettavan yhteistoiminnan menettelytapo-
ja ja sisältöä. Lisäksi vähennettäisiin yhteis-
toimintaa koskevien eritasoisten sopimusten 
määrää sisällyttämällä lakiin merkittävimmät 
keskustason sopimusmääräykset. Tärkeim-
mät lakiin sisällytettävät sopimusmääräykset 
koskisivat koko valtionhallinnon tai useam-
man kuin yhden ministeriön hallinnonalan 
muutoshankkeita koskevaa yhteistoimintaa. 

Esityksessä korostettaisiin työelämän laa-
dun ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistä-
mistä yhteistoiminnan kautta. Lisäksi ehdote-
tulla lailla edistettäisiin henkilöstön mahdol-
lisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksiin 
niiden valmisteluvaiheessa.  

Merkittäviä uudistuksia olisivat myös välit-
tömän yhteistoiminnan ja työnantajan uudel-
leentyöllistymistä tukevan toimenpidevel-
voitteen saattaminen lain tasolle sekä työnan-
tajan tiedonanto- ja selvitysvelvollisuuden 
selkeyttäminen. Myös hyvityksen määräyty-

mistä, henkilöstön lomauttamista, osa-
aikaistamista ja irtisanomista koskevaa neu-
votteluaikaa, henkilöstösuunnittelua ja ali-
hankintatyöstä annettavia tietoja koskevia 
säännöksiä uudistettaisiin. Lisäksi esitykses-
sä ehdotetaan säädettäväksi yhteistoiminnan 
arvioinnin ja valvonnan toteuttamisesta.  

Ehdotetussa laissa käytetään yhteistoimin-
nan toteuttamisen muodoista kahta alakäsitet-
tä, jotka ovat yhteistoimintamenettely ja yh-
teistoimintaneuvottelu. Yhteistoimintaneu-
vottelu olisi tarkemmin menettelyiltään ja 
erityisiltä määräajoiltaan säädelty. Käsitteillä 
selkeytettäisiin lakiehdotukseen sisältyviä 
menettelyllisiä eroja erityyppisten asioiden 
käsittelyssä. Käsitteillä ei kuitenkaan muutet-
taisi yhteistoiminnan perustavoitteita tai tar-
koitusta.  

Tuloverolaissa, rikoslaissa ja julkisesta 
työvoimapalvelusta annetussa laissa on sään-
nöksiä, joissa viitataan yhteistoiminnasta yri-
tyksissä annettuun lakiin. Näihin säännöksiin 
ehdotetaan lisättäväksi viittaus myös ehdotet-
tuun lakiin yhteistoiminnasta valtion viras-
toissa ja laitoksissa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2014. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Valtion toimintoja ja organisaatioita on 
viime vuosien aikana kehitetty monin tavoin 
ja kehittäminen jatkuu. Kehittämistarpeeseen 
on vaikuttanut erityisesti valtion tuottavuus-
ohjelma, jota toteutettiin 2000-luvun puolivä-
listä alkaen. Tuottavuusohjelma korvattiin 
vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla hal-
lituksen vaihtuessa 2011. Hallitusohjelman 
mukaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja kan-
nustavalla sekä osallistavalla työilmapiirillä 
parannetaan tuottavuutta ja luodaan edelly-
tyksiä henkilöstön jaksamiselle ja työhyvin-
voinnin edistämiselle työvoiman riittävän 
saatavuuden turvaamiseksi.  

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman 
tavoitteena on aikaansaada tuloksellisuutta 
aidosti tuottavuutta lisäävin toimenpitein. 
Ohjelman tavoitteena on myös, että työ 
muuttuu entistä mielekkäämmäksi ja työn 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus nousee. Oh-
jelmassa painotetaan erityisesti henkilöstön 
osaamisen kehittämistä, vaikutusmahdolli-
suuksia omaan työhönsä, työkykyä tukevaa 
toimintaa sekä johtamisen ja esimiestyön 
merkitystä tuloksellisen toiminnan edellytyk-
sinä. 

Työelämän yleisenä suuntana on ollut hen-
kilöstön ottaminen aiempaa enemmän mu-
kaan päätösten valmisteluun. Tämä on vai-
kuttanut päätöksentekokäytäntöihin organi-
saatioissa ja sen tukeminen myös lainsäädän-
nön avulla on perusteltua. 

 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yhteistoiminta valtion virastoissa ja laitok-
sissa 

Voimassa oleva laki yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa (651/1988), jäl-
jempänä voimassa oleva yhteistoimintalaki, 
on säädetty vuonna 1988 ja se on ollut jok-
seenkin muuttumattomana voimassa siitä läh-
tien. Lain säätämisen yhteydessä uudistettiin 
yhteistoiminnan käsitettä ja laajennettiin yh-

teistoiminnassa käsiteltävien asioiden mää-
rää. Valtion virastoissa 31 päivänä tammi-
kuuta 1974 tehdyn valtioneuvoston päätök-
sen nojalla toteutetusta virastodemokratiasta 
käsitteenä luovuttiin. Vuoden 1988 laki sää-
dettiin noudattelemaan paljolti yrityksissä 
vuodesta 1979 voimassa ollutta vastaavaa 
lainsäädäntöä. Myös valtiolla henkilöstön 
vaikuttamismahdollisuuksia työpaikoilla li-
sättiin, millä haluttiin edistää valtion toimin-
nan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Työnan-
tajan neuvotteluvelvoitetta lisättiin ja tieto-
jenantovelvoitteita laajennettiin.  

Lain lisäksi yhteistoiminnasta valtiolla 
määrätään valtiovarainministeriön ja valtion 
pääsopijajärjestöjen kesken solmituissa yh-
teistoimintasopimuksissa, jotka oikeusvaiku-
tuksiltaan vastaavat virka- ja työehtosopi-
muksia. Sopimusosapuolina toimivat valtio-
varainministeriö ja valtion henkilöstöä edus-
tavat pääsopijajärjestöt (keskustason sopi-
mus) sekä virastoissa asianomainen virasto-
työnantaja ja virkamiesten ja työntekijöiden 
yhdistykset (virastotason sopimukset). Lisäk-
si on solmittu työsuojelun yhteistoimintaso-
pimuksia. 

Valtiovarainministeriö teki vuosina 2002 - 
2003 selvityksen Parempaan yhteistoimin-
taan valtionhallinnossa (työryhmämuistioita 
13/2003). Selvityksessä oli mukana kaksi 
ministeriötä ja kuusi virastoa. Selvityksessä 
ilmeni, että voimassa olevan lain aikana työ-
yhteisöjen tila yhteistoiminnan toteuttamisen 
suhteen on ollut varsin kirjava. Nykyinen jär-
jestelmä ei vastaajien mukaan tue riittävästi 
yhteistoiminnan toteuttamista. Yhteistoimin-
nan suunnittelu ja toteutumisen arviointi on 
selvityksen mukaan ollut työpaikoilla puut-
teellista. 

 
Yhteistoiminnan valvonta 

Voimassa olevaan lakiin ei sisälly lain 
noudattamisen valvontaa koskevia säännök-
siä.  

Yhteistoiminta-asiamiehestä annettu laki 
(216/2010) on tullut voimaan heinäkuun 1 
päivänä 2010. Laissa säädetään yhteistoimin-
ta-asiamiehestä, jonka tehtävänä on valvoa 
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yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja 
muiden yksityisen sektorin työpaikkojen yh-
teistoimintaa ja henkilöstön osallistumisoi-
keuksia koskevien lakien noudattamista. Sa-
manaikaisesti muutettiin yhteistoiminnasta 
yrityksissä annetun lain 66 §:ää siten, että se 
vastaa edellä mainittua lakia.  

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunta totesi mietinnössään (TyVM 1/2010 
vp), että se pitää julkisen sektorin yhteistoi-
mintalakien valvontajärjestelmän selkiyttä-
mistä erittäin tärkeänä ja kiirehtii valvontaa 
koskevien säädösten valmistelua. Valmiste-
lun yhteydessä tulee selvittää, voisiko käsi-
teltävänä olevalla lailla perustettava yhteis-
toiminta-asiamies valvoa myös julkisen sek-
torin yhteistoiminnan toteutumista.  

 
2.2 Kansainvälinen kehitys 

Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston 
säännökset 

Voimassa olevan yhteistoimintalain säätä-
misen jälkeen Euroopan Neuvosto on uudis-
tanut työnantajan ja henkilöstön yhteistoi-
minnan kehittämistä koskevan Euroopan so-
siaalisen peruskirjan vuonna 2002 (SopS 
78/2002). Niin ikään vuonna 2002 Euroopan 
Parlamentti ja Neuvosto antoivat direktiivin, 
joka koskee työntekijöille tiedottamisen ja 
heidän kuulemisensa yleisiä puitteita Euroo-
pan yhteisössä (jäljempänä yhteistoiminta-
menettelydirektiivi, 2002/14/EY).  

 
Yhteistoimintamenettelydirektiivi 

Yhteistoimintamenettelydirektiivin tarkoi-
tuksena on luoda yleiset puitteet vähimmäis-
vaatimuksista työntekijöiden oikeudesta saa-
da tietoja ja tulla kuulluksi yhteisön jäsenval-
tioissa sijaitsevissa yrityksissä ja toimipai-
koissa. Yksityiskohtaiset säännöt tiedottami-
sesta ja kuulemisesta määritellään ja toteute-
taan kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsää-
dännön ja työmarkkinasuhteissa vallitsevien 
käytäntöjen mukaisesti siten, että taataan nii-
den tehokkuus.  

Direktiivin 3 artiklan mukaan direktiiviä 
sovelletaan jäsenvaltion valinnan mukaan jo-
ko yrityksissä, joiden palveluksessa on yksit-
täisessä jäsenvaltiossa vähintään 50 työnteki-

jää tai toimipaikoissa, joiden palveluksessa 
on yksittäisessä jäsenvaltiossa vähintään 20 
työntekijää. Yrityksellä tarkoitetaan voittoa 
tavoittelevaa tai tavoittelematonta, taloudel-
lista toimintaa harjoittavaa, julkista tai yksi-
tyistä yritystä. Suomessa yhteistoimintame-
nettelydirektiivin on katsottu koskevan myös 
kuntaa ja valtiota työnantajana. 

Direktiivin 4 artiklan mukaan tiedottami-
nen ja kuuleminen sisältävät a) tiedottamisen 
yrityksen toiminnan viimeaikaisesta ja to-
dennäköisestä kehityksestä sekä taloudelli-
sesta tilanteesta, b) tiedottamisen ja kuulemi-
sen yrityksen työllisyystilanteesta, sen raken-
teesta ja todennäköisestä kehityksestä sekä 
mahdollisista suunnitelluista ennakoivista 
toimenpiteistä erityisesti työpaikkojen ollessa 
uhattuina sekä c) tiedottamisen ja kuulemisen 
päätöksistä, jotka saattavat muuttaa merkittä-
västi työn organisointia ja työsopimussuhtei-
ta.  

Yhteistoimintamenettelydirektiivin mukaan 
tiedot on annettava asianmukaisena ajankoh-
tana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen 
sisältöisinä erityisesti sen mahdollistamisek-
si, että työntekijöiden edustajat voivat riittä-
västi perehtyä asiaan ja valmistautua tarvitta-
essa kuulemiseen.  

Kuulemisen on tapahduttava käsiteltävästä 
asiasta riippuen soveltuvalla tavalla johdon ja 
edustuksen tasolla sekä varmistaen, että 
ajankohta, keinot ja sisältö ovat asianmukai-
set. Kuulemisen tarkoituksena on saada ai-
kaan sopimus kuulemisen kohteena olevasta 
asiasta.  

Direktiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
voivat antaa työmarkkinaosapuolten tehtä-
väksi määritellä sopimuksin direktiivissä tar-
koitettujen tiedottamis- ja kuulemismenette-
lyjen yksityiskohtaiset säännöt. Direktiivi ei 
kuitenkaan mahdollista sitä, että kansallisesti 
voitaisiin säätää työmarkkinaosapuolten 
mahdollisuudesta sopia direktiivin sovelta-
misalasta.  

Direktiivissä on myös säännöksiä siitä, mi-
ten jäsenvaltioiden tulee säätää luottamuksel-
listen tietojen käsittelystä ja salassapidosta, 
hallinnollisten ja oikeudellisten menettelyjen 
käyttämisestä siltä varalta, että direktiivistä 
johtuvia velvollisuuksia ei ole noudatettu se-
kä työntekijöiden edustajien suojasta, jotta he 
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voivat suorittaa heille annetut tehtävät 
asianmukaisesti.  

 
Euroopan sosiaalinen peruskirja 

Euroopan Neuvoston uudistettu Euroopan 
sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002) tuli 
voimaan Suomen osalta 1 päivänä elokuuta 
2002 ja se korvasi vuonna 1961 tehdyn pe-
ruskirjan. Euroopan Neuvosto pyrki uudis-
tuksella vahvistamaan peruskirjan asemaa 
sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen turvalli-
suuden takaajana Euroopassa.  

Yhteistoimintalainsäädännön kannalta kes-
keisin on peruskirjan artikla 21, joka koskee 
oikeutta tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotte-
luihin. Siinä todetaan, että varmistaakseen, 
että työntekijöiden oikeutta tiedon saantiin ja 
yhteisiin neuvotteluihin yrityksessä voidaan 
käyttää tehokkaalla tavalla, sopijapuolet si-
toutuvat toteuttamaan ja kannustamaan toi-
mia, jotka mahdollistavat sen, että työntekijä 
tai heidän edustajansa kansallisen lainsää-
dännön ja käytännön mukaisesti: 

a) saavat säännöllisesti tai sopivana ajan-
kohtana ymmärrettävällä tavalla tietoa sen 
yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jonka 
palveluksessa he ovat, kuitenkin siten, että 
sellaisen tiedon paljastaminen, joka saattaisi 
olla yritykselle haitallinen, voidaan kieltää tai 
esittää tieto luottamuksellisena; ja 

b) saavat hyvissä ajoin neuvotella sellaisten 
ehdotettujen päätösten osalta, jotka voivat 
olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden etuihin, 
erityisesti niistä päätöksistä, joilla voisi olla 
merkittävä vaikutus yrityksen työllisyystilan-
teeseen.  

Artikla 29 koskee oikeutta saada tietoa ja 
neuvotella joukkoirtisanomismenettelyissä. 
Sen mukaan, varmistaakseen, että työnteki-
jöiden oikeutta saada tietoja ja neuvotella 
joukkoirtisanomistapauksissa voidaan käyt-
tää tehokkaalla tavalla, sopimuspuolet sitou-
tuvat varmistamaan, että työnantajat antavat 
tietoa ja neuvottelevat työntekijöiden edusta-
jien kanssa hyvissä ajoin ennen joukkoir-
tisanomisia niistä tavoista ja keinoista, joilla 
joukkoirtisanomiset voidaan välttää tai niiden 
esiintymistä rajoittaa ja niiden seurauksia 
lieventää esimerkiksi turvautumalla sosiaali-
siin toimiin, joiden tavoitteena on erityisesti 
helpottaa kyseisten työntekijöiden sijoitta-

mista muihin tehtäviin tai uudelleen koulut-
tamista. 

Peruskirjan muista yhteistoimintalainsää-
dännön alaan kuuluvista artikloista Suomi on 
hyväksynyt 5 artiklan, joka koskee järjestäy-
tymisoikeutta, 6 artiklan, joka koskee kollek-
tiivista neuvotteluoikeutta, 22 artiklan, joka 
koskee oikeutta osallistua työoloja ja työym-
päristöä koskevaan päätöksentekoon sekä 
niiden parantamiseen. Lisäksi Suomi on hy-
väksynyt 26 artiklan, joka koskee oikeutta 
ihmisarvoiseen kohteluun työssä sekä 28 ar-
tiklan, joka koskee työntekijöiden edustajien 
oikeutta suojeluun yrityksessä ja heille annet-
tavia toimintamahdollisuuksia. 

Molempien edellä mainittujen kansainväli-
sen oikeuden säännöskokonaisuuksien im-
plementointi Suomen lainsäädäntöön on tär-
keää tehdä myös valtionhallintoa koskevaksi, 
joskin jo voimassa oleva laki on sopusoin-
nussa mainittujen säännösten kanssa. Lailla 
yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) se-
kä lailla työnantajan ja henkilöstön välisestä 
yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) on 
säännökset jo uudistettu muilla sektoreilla 
vastamaan mainittuja velvoitteita.  

 
Ruotsi 

Ruotsissa sovelletaan yhteistoiminnan osal-
ta samaa lakia kaikkiin palvelussuhteisiin 
(Lag om medbestämmande i arbetslivet, 
1976). Laissa säädetään, että työnantajan tu-
lee ennen sellaisen päätöksen tekemistä, joka 
koskee merkittäviä muutoksia sen toiminnas-
sa, oma-aloitteisesti ryhtyä neuvotteluihin 
työntekijäjärjestöjen kanssa. Neuvotteluvel-
vollisuus koskee asioita, jos päätös vaikuttaa 
työnantajan ja työntekijän väliseen suhtee-
seen. Yhteistoiminnasta on mahdollista sopia 
myös työehtosopimuksella tietyin rajoituksin. 

Ruotsissa on myös solmittu valtiotyönanta-
jan ja järjestöjen kesken sopimus yhteistoi-
minnasta työpaikkojen kehittämisessä (Sam-
verkan för utveckling, 1997), minkä tarkoi-
tuksena on antaa palvelussuhteessa oleville 
mahdollisuus paitsi huolehtia omasta ammat-
titaidostaan myös vaikuttaa työhönsä ja val-
misteluvaiheessa niihin päätöksiin, joita vi-
ranomainen tekee. Valtion henkilöstöä varten 
on solmittu myös niin sanottu turvasopimus 
(Trygghetsavtalet, 1997), jonka perusteella 
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viranomaisen töiden vähentyessä tai lakates-
sa henkilöstön on mahdollisuus saada pi-
dempi irtisanomisaika, yksilöllistä tukea tai 
mahdollisuuksia kouluttautumiseen. 

 
Tanska 

Tanskassa työnantajan ja henkilöstön väli-
nen yhteistoiminta perustuu sopimuksiin 
(Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens 
virksomheder og institutioner, 2008), eikä 
asiasta ole lainsäädäntöä. Valmistelua lain 
säätämiseksi on kuitenkin tehty viime vuosi-
na. Sopimuksissa on huomioitu Euroopan 
unionin sääntelyn yhteistoiminnalle asetta-
mat vaatimukset ja yhteistoiminnan piiriin 
kuuluvat asiat on määritelty pitkälti yllä mai-
nitun yhteistoimintadirektiivin mukaisesti. 
Sopimusmääräyksiä sovelletaan kaikkeen 
henkilöstöön riippumatta siitä, kuuluvatko he 
ammattiyhdistyksiin vai eivät.  

 
Norja 

Norjassa yleiset säännökset työnantajan ja 
työntekijän välisestä suhteesta sekä työnanta-
jan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuk-
sista ovat työympäristöä, työaikaa ja työsuo-
jelua koskevassa laissa (lov om arbeidsmiljö, 
arbeidstid og stillingsvern, 2005). Lisäksi 
Norjassa sovelletaan osapuolten sopimaa 
pääsopimusta (Hovdeavtalen for arbeidstage-
re i staten, 2009 - 2012), jossa myös sääde-
tään valtiolla velvoittavasta yhteistoiminnas-
ta (medbestemmelse) työpaikoilla. 

 
2.3 Nykytilan arviointi 

Voimassa oleva laki on säännellyt valtion-
hallinnon yhteistoimintaa jo runsaat 20 vuot-
ta. Vaikka laki ja sen perusteella solmitut so-
pimukset täyttävät yhteistoiminnalle asetetut 
edellytykset, se ei enää vastaa parhaalla 
mahdollisella tavalla muuttuneen työelämän 
tarpeita. Valtion toimintojen kehittämis- ja 
suunnittelutyö on monipuolista ja moniasteis-
ta sekä hallinnonalojen sisällä että niiden 
kesken. Kun valtionhallinnon tuloksellisuut-
ta, taloudellisuutta ja palvelukykyä halutaan 
parantaa, henkilöstön asiantuntemuksella on 
valmisteluvaiheen yhteistoiminnassa tärkeä 
merkitys. 

Valtion virastojen yhteistoimintakäytännöt 
vaihtelevat riippuen viraston toimintatavoista 
ja johtamiskulttuurista. Voimassa oleva laki 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa antaa mahdollisuuden sellaisten vi-
raston sisäisten asioiden käsittelemiseen, joil-
la on henkilöstövaikutuksia. Tästä poiketen 
usean viraston tai usean ministeriön välisten 
henkilöstöä koskevien muutosten käsittely 
yhteistoiminnassa eri ryhmien kesken on ol-
lut lailla sääntelemättä. Valtion henkilöstöä 
edustavien pääsopijajärjestöjen ja valtiotyön-
antajan kesken on sovittu erikseen menette-
lyistä silloin, kun suunnitelmien vaikutukset 
saattavat koskea useampaa kuin yhtä viras-
toa. Tällainen moniportainen, yhteensovitte-
lua edellyttävä järjestelmä ei enää ole toimi-
va käytäntö.  

Voimassa olevan lain säännökset ja eri-
tasoiset sopimukset ovat jossain määrin 
jäykkiä ja monimutkaisia, eivätkä ne ohjaa 
suunnitelmallisen yhteistoiminnan toteutta-
miseen. Virastoille tehdyn kyselyn mukaan 
toiminta ei kaikissa virastoissa ole ollut 
suunniteltua eikä sitä pääsääntöisesti ole ar-
vioitu. Henkilöstön osallistuminen on ollut 
aktiivista, mutta virastojen kesken on kuiten-
kin esiintynyt suurta hajontaa.  

Olennaista nykyisissä yhteistoiminnan käy-
tänteissä on varsin vahva keskustason sopi-
musten asema ja virastotasoinen sopimuskäy-
täntö. Yhteistoiminnan toteuttajan kannalta 
on ollut hankalaa soveltaa samaan aikaan se-
kä lakia että keskus- ja paikallistason sopi-
muksia. Lisäksi poikkihallinnollisten muu-
toshankkeiden yhteistoimintakäsittelystä ei 
ole ollut selkeitä säännöksiä. Näillä on kui-
tenkin todettu olevan merkittäviä henkilöstö-
vaikutuksia, minkä vuoksi tällaisten hank-
keiden valmisteluun tulee liittää yhteistoi-
minta henkilöstön kanssa.  

 
 

3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  
ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on uudistaa yhteis-
toimintaa koskeva sääntely vastaamaan valti-
onhallinnon ja valtion henkilöstön tulevai-
suuden tarpeita ottaen huomioon valtion toi-
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mintojen kehittyminen ja johtamisen kehit-
täminen sekä yritysten yhteistoiminnasta an-
netun lain uudistaminen.  

 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Työelämän muutosten ja uudistuneen kan-
sainvälisen ja kotimaisen yhteistoimintalain-
säädännön huomioiminen valtion virastojen 
yhteistoiminnassa olisi ollut mahdollista to-
teuttaa myös täydentämällä keskus- ja viras-
totason sopimuksia sekä sopimalla erikseen 
koko valtionhallintoa tai poikkihallinnollisia 
uudistuksia koskevista yhteistoimintamuo-
doista. Eritasoisten sopimusten lisääminen jo 
nyt hankalaksi osoittautuneeseen normi-
hierarkiaan ei kuitenkaan ole tarkoituksen-
mukaista. Voimassa olevassa yhteistoiminta-
laissa on jo muissa yhteyksissä ja erityisesti 
valtiovarainministeriön selvityksen Yhdessä 
parempaan yhteistyöhön (valtiovarainminis-
teriön työryhmämuistioita 12/2003) tulosten 
perusteella todettu heikkouksia nykyajan 
vaatimusten mukaisena yhteistoimintaa oh-
jaavana säännöstönä. Sen vuoksi lain muut-
taminen olisi muutenkin ollut tarpeen.  

Hallitus pitää yhteistoimintalainsäädännön 
kokonaisuudistusta parempana vaihtoehtona 
kuin lain osittaista uudistamista erityisesti 
sen vuoksi, että lain rakennetta ja säännöksiä 
jouduttaisiin joka tapauksessa muuttamaan 
monelta osin. Tämä johtuu siitä, että keskus-
tason sopimusten keskeiset määräykset ehdo-
tetaan sisällytettäväksi lakiin.  

 
 

3.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viras-
toille yhteistoimintavelvoite, jonka täyttämät-
tä jättäminen olisi mahdollisen rangaistuksen 
peruste. Käsiteltävien asioiden luetteloa tar-
kennettaisiin vastaamaan ajanmukaista työ-
elämän käsitteistöä. Esityksessä yhteistoi-
minnan painopiste olisi jatkossakin edustuk-
sellisessa yhteistoiminnassa, mutta myös vä-
littömän yhteistoiminnan merkitystä koros-
tettaisiin. Välittömästä yhteistoiminnasta ei 
kuitenkaan olisi tarpeen säätää laissa yksi-
tyiskohtaisesti. Välitön yhteistoiminta toteu-
tuu yleensä työnantajan edustajan käymänä 
vapaamuotoisena keskusteluna henkilön it-

sensä, hänen edustajansa tai molempien 
kanssa yksittäistä virkamiestä koskettavassa 
yhteistoiminnan piiriin kuuluvassa asiassa, 
kehitys- ja tuloskeskustelussa henkilön ja hä-
nen esimiehensä välillä tai työyksikkökoko-
uksissa työyhteisöä koskevissa asioissa. 

Työvoiman pysyvää tai väliaikaista vähen-
tämistä koskevien suunnitelmien käsittely 
ehdotetaan säänneltäväksi erityisen tarkasti, 
jotta merkittävien henkilöstövaikutusten kä-
sitteleminen henkilöstön edustajien kanssa 
ennen päätöksentekoa olisi virastoissa mah-
dollista. Kun henkilöstöä on tarkoitus vähen-
tää pysyvästi, työnantajan tulisi antaa henki-
löstön edustajille esitys työllistymistä edistä-
väksi toimintasuunnitelmaksi. Tässä suunni-
telmassa mainittaisiin paitsi yhteistoiminta-
neuvottelujen aikataulut ja käytänteet myös 
erilaisten tukitoimien käyttäminen, kuten jul-
kisten työvoimapalvelujen käyttö sekä oma-
ehtoisen kouluttautumisen ja työnhaun mah-
dollisuudet irtisanomisajan kuluessa.  

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi työn-
antajalle selvitysvelvollisuus niistä ratkai-
suista, joihin se on päätymässä henkilöstön 
asemaa koskevien yhteistoimintaneuvottelu-
jen jälkeen. Työnantajalla olisi siten velvoite 
vielä kerran, ennen lopullista päätöstään, sel-
vittää henkilöstön edustajille tai virkamiehel-
le itselleen ne johtopäätökset, joihin neuvot-
telut ovat antaneet aihetta. Myös tässä vai-
heessa henkilöstön edustajilla tai virkamie-
hellä olisi vielä mahdollisuus vaikuttaa pää-
töksentekoon. 

Koko valtionhallintoa tai useamman kuin 
yhden ministeriön tai viraston henkilöstövai-
kutuksia sisältävien asioiden käsittelyä kos-
keva yhteistoimintavelvoite ehdotetaan sisäl-
lytettäväksi lakiin uutena asiana. Näin voitai-
siin vähentää erillisten yhteistoimintasopi-
musten tarvetta. Menettelyn yksityiskohdat 
jätettäisiin osapuolten kesken tarkemmin so-
vittaviksi, koska lain tasolla ei ole tarkoituk-
senmukaista säännellä tarkasti erilaisia ja 
erikokoisia hankkeita ja suunnitelmia. Ta-
voitteena on, että kaikilla valtionhallinnon 
muutosten valmistelutasoilla yhteistoiminta-
menettelyjä käytetään ennen lopullisia pää-
töksiä ja niiden toimeenpanoa. Esityksen 
mukaan koko valtionhallintoa koskevia tai 
poikkihallinnollisia asioita tulisi käsitellä 
henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimin-
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nassa samalla organisaatiotasolla kuin val-
mistelukin tehdään ennen kuin nämä asiat 
päätetään ja päätökset toimeenpannaan. 

Tiedonantovelvoitteita henkilöstölle tar-
kennettaisiin ja sisältöä laajennettaisiin eri-
tyisesti tilanteissa, joissa suunnitellaan henki-
löstövähennyksiä tai lomautuksia. Yhteistoi-
mintaan liittyviä määräaikoja harkittaessa ta-
voitteena on ollut varmistaa riittävä valmis-
tautumis- ja perehtymisaika myös henkilös-
tön edustajille kuitenkaan viivyttämättä mer-
kittäviä työnantajaratkaisuja. Lain tavoitteen 
mukaisesti henkilöstölle tai sen edustajille 
varattaisiin riittävästi aikaa keskustella kes-
kenään, vaikuttaa ja olla mukana jo päätök-
sen valmistelussa. Tätä edellyttävät erityises-
ti edellä mainitut Euroopan Neuvoston Sosi-
aalinen peruskirja ja EU:n yhteistoimintame-
nettelydirektiivi. 

Keskeisiä uudistuksia ovat myös valtion vi-
rastojen henkilöstö- ja koulutussuunnittelua 
ja niiden sisältöä koskevat säännökset, ali-
hankintasopimuksista annettavia tietoja sekä 
hyvityksen määräytymistä koskevat säännök-
set. Työnantajan neuvotteluvelvoitetta kos-
kevaa määräaikaa esitetään pidennettäväksi 
tilanteissa, joissa irtisanominen, lomauttami-
nen tai osa-aikaistaminen kohdistuu alle 
kymmeneen virkamieheen, taikka enintään 
90 päivän lomautus kohdistuu vähintään 
kymmeneen virkamieheen. 

Työnantajan velvoite nykyistä laajempaan 
uudelleentyöllistymistä edistävään tukitoi-
mintaan, työryhmien asettamisen ja niiden 
toiminnan saattaminen lain tasolla yhteistoi-
minnan piiriin ja lain soveltamisen ohjausta 
sekä yhteistoiminnan arviointia koskevat uu-
det säännökset sisältyvät esitykseen. 

Yhteistoimintamenettelyn ja sitä yksityis-
kohtaisemmin säännellyn yhteistoimintaneu-
vottelun käsitteet ja menettelyt ehdotetaan 
eroteltaviksi. Menettelyjen eroavaisuudet ei-
vät muuttaisi yhteistoiminnan perustavoitetta 
eri asioiden osalta. Tarkoituksenmukaisuus-
syistä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 
merkittäviä henkilöstövaikutuksia mahdolli-
sesti aiheuttavien asioiden yhteistoiminnan 
menettelyt yksityiskohtaisesti, erityisesti 
neuvottelujen määräaikojen ja asioiden käsit-
telyjärjestyksen sekä työnantajan tiedotta-
misvelvollisuuden osalta.  

 

4  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetun lain yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa, jäljempänä yhteis-
toimintalaki, tarkoituksena on selkeyttää ny-
kyistä monitasoista sääntelyjärjestelmää sekä 
uudistaa työpaikoilla toteutettavaa yhteistoi-
mintaa vuorovaikutuksellisempaan suuntaan 
eikä sen arvioida edellyttävän lisäresursseja 
virastoissa. Ehdotus on kokonaisuus, jossa 
sen vaikutuksia ei voida arvioida yksinomaan 
työntekijöiden tai virastojen näkökulmasta. 

Virastotason yhteistoiminnassa on kysy-
mys työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksis-
ta heidän omaan työhönsä niin, että sekä 
henkisten että taloudellisten voimavarojen 
hyödyntäminen lisääntyy. Työnantajan ja 
työntekijöiden välisellä vuorovaikutuksella 
on myönteisiä vaikutuksia myös organisaati-
on toiminnan kehittämiselle sekä henkilöstön 
hyvinvoinnille. Sujuva ja hyvin toimiva yh-
teistoiminta tukee viraston toiminnan suun-
nittelua ja käytännön työtä sekä edistää osal-
taan tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työ-
elämän laadun kehittämistä. 

Esityksen vaikutukset kohdistuvat käytän-
nössä virastoissa tehtävään hallinnolliseen 
työhön. Esitykseen ei sisälly sellaisia kaik-
kiin virastoihin kohdistuvia nykyiseen sään-
nöspohjaan kuulumattomia uusia velvolli-
suuksia, jotka kasvattaisivat merkittävästi 
hallinnollista työtä.  

Yhteistoimintalaki velvoittaa käsittelemään 
yhteistoiminnassa erilaisia viraston toimin-
taan liittyviä asiakirjoja ja suunnitelmia. Näi-
den valmistelu on osa laadukkaasti ja tehok-
kaasti toimivan viraston normaalia suunnitte-
lutyötä, jota tehdään yhteistoimintalaista 
riippumatta. Asiakirjojen ja suunnitelmien 
käsittely yhteistoiminnassa, jossa henkilös-
töllä ja sen edustajilla on mahdollisuus tuoda 
esille omat näkemyksensä, ei lisää merkittä-
västi viraston hallinnollista työtä. Yhteistoi-
minnalla voidaan päinvastoin tukea viraston 
sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan toimin-
taympäristöön. Erilliset yhteistoimintakomi-
tean tai vastaavan elimen kokoukset ovat 
puolestaan vain pieni osa laissa säädeltyä yh-
teistoimintaa.  

Valtionhallinnon poikkihallinnollisia hank-
keita koskeva yhteistoiminta nostetaan esi-
tyksessä ensimmäistä kertaa lain tasolle. Ky-
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seessä on merkittävä muutos, joka aiheutta-
nee ministeriöissä jonkin verran hallinnollista 
lisätyötä. Tämä lisätyö johtuu kuitenkin pää-
asiassa siitä, että poikkihallinnollisia hank-
keita koskeva yhteistoiminta ei ole aiemmin 
saanut sille kuuluvaa huomiota yhteistoimin-
tajärjestelmässä. Poikkihallinnollista yhteis-
toimintaa on jo aiemmin osittain säädelty 
keskustason sopimuksella sekä ohjattu val-
tiovarainministeriön kirjeellä.  

Esitys ei aiheuta muutoksia työnantajan 
ratkaisuvallan osalta, joten esityksellä ei ole 
myöskään organisaatiovaikutuksia tai muita 
vaikutuksia viranomaistoimintaan.  

 
5  Asian valmiste lu 

5.1 Aiemmat valmisteluvaiheet  

Esitystä laadittaessa on otettu huomioon 
yritysten yhteistoiminnasta annetun lain 
(334/2007) ja työnantajan ja henkilöstön vä-
lisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun 
lain (449/2007) säännökset. Esityksen tausta-
aineistona on käytetty valtiovarainministeri-
ön tekemää selvitystä Parempaan yhteistoi-
mintaan valtionhallinnossa. Lisäksi on käy-
tetty työntekijöille tiedottamista ja heidän 
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista 
Euroopan yhteisössä annettua Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviä 
(2002/14/EU) jäljempänä yhteistoimintame-
nettelydirektiivi, Euroopan sosiaalisen perus-
kirjan (SopS78/2002) uudistusta sekä voi-
massa olevia valtiovarainministeriön ja valti-
on pääsopijajärjestöjen kesken solmittuja 
keskustason sopimuksia.  

Työryhmä selvitti valmistelun yhteydessä 
lain valvonnan järjestämistä eduskunnan työ-
elämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnössä 
edellytetyn mukaisesti. Työryhmä myös kuu-
li yhteistoiminta-asiamiestä, joka oli vast-
ikään aloittanut tehtävässä. Eri vaihtoehtoja 
pohdittuaan työryhmä katsoi, ettei olisi asial-
lista estettä sille, että valtion yhteistoiminnan 
valvonta järjestettäisiin samoin kuin yritysten 
yhteistoimintalain osalta on säädetty. Yhteis-
toiminnan kehittämistyöryhmä ehdotti muis-
tiossaan (Valtion yhteistoimintalaki; Yhteis-
toiminnan kehittämistyöryhmän ehdotus uu-
deksi valtion yhteistoimintalaiksi 28/2011), 

että myös tämän lain valvonta sisällytettäisiin 
yhteistoiminta-asiamiehen toimivaltaan. 

Esitys on valmisteltu yhteistyössä valtion 
henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen 
kanssa. Lausuntojen jälkeen tehdyt muutok-
set on lisäksi käsitelty pääsopijajärjestöjen 
kanssa.  

 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esityksestä on pyydetty lausunnot ministe-
riöiltä, Palkansaajajärjestö Pardia ry:ltä, Jul-
kisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JU-
KO ry:ltä, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 
JHL ry:ltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta, 
Kuntaliitolta, Suomen Pankilta, eduskunnan 
kanslialta ja tasavallan presidentin kanslialta. 

Lausunnoissa pidettiin hyvänä valtion yh-
teistoimintaa koskevien säännösten uudista-
mista ja säännösten rakenteen selkeyttämistä. 
Muutamassa lausunnossa oltiin kuitenkin 
huolestuneita ehdotuksen sisällöllisistä muu-
toksista, joiden nähtiin lisäävän virastojen 
velvoitteita ja hallinnollista työtä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa 
toimiva yhteistoiminta-asiamiehen toimisto 
on lausunnossaan todennut, että valvonnan 
järjestäminen ehdotuksen mukaisesti on pe-
rusteltua, mutta käytännössä mahdotonta hoi-
taa nykyisillä resursseilla. Lausunnossa on 
myös tuotu esiin, että jos yhteistoimintalain 
valvonta järjestettäisiin ehdotuksen mukai-
sesti osaksi yhteistoiminta-asiamiehen toi-
miston toimintaa, valvonnan käytännön to-
teuttamisen mahdollistamisesta on huolehdit-
tava kohdentamalla budjettivaroja yhteistoi-
minta-asiamiehen toimiston henkilöstölisä-
yksiin.  

Lausuntokierroksen jälkeisessä esityksen 
jatkovalmistelussa on vielä selvitetty asiaa. 
Tämän jatkovalmistelun perusteella on pää-
dytty esittämään, että valtionhallinnon yh-
teistoiminnan ohjaus ja neuvontatehtävä eh-
dotetaan annettavaksi valtiovarainministeri-
ölle ja valtion henkilöstöä edustaville pääso-
pijajärjestöille. Tällä esityksellä olisi tarkoi-
tuksena säilyttää nykytila eikä lisätä osapuo-
lille laista johtuvia tehtäviä.  

Lausunnoissa nostettiin esille myös mah-
dollinen tuomioistuinlaitoksen ja esitutkinta-
viranomaisten lisäkuormitus. Ehdotettuja 
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rangaistussäännöksiä on tarkennettu rikosoi-
keudellisen laillisuusperiaatteen edellyttä-
mällä tavalla riittävän täsmällisiksi sekä sel-
keiksi erityisesti oikeusministeriön lausun-
non perusteella. Valtion yhteistoimintalakiin 
kohdistuvia tapauksia on käsitelty tuomiois-
tuimissa erittäin harvoin. Esityksen myötä ei 
ole ennakoitavissa lisäystä tähän. 

 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi 
taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaami-
sen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki yhteistoiminnasta valtion viras-
toissa ja laitoksissa 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain tavoite. Lain alkuun ehdotetaan 
otettavaksi lain soveltamista ohjaava tavoite-
säännös. Lain tavoitteena olisi edistää viras-
ton ja sen henkilöstön välistä sekä henkilös-
töryhmien keskinäistä vuorovaikutuksellista 
yhteistoimintaa, joka perustuu henkilöstölle 
oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin 
viraston toiminnasta ja sitä koskevista suun-
nitelmista. Lisäksi tavoitteena olisi virastossa 
yhteisymmärryksessä kehittää työelämän laa-
tua ja työhyvinvointia sekä sitä kautta myös 
viraston toiminnan tuloksellisuutta.  

Tavoitteena olisi myös lisätä henkilöstön 
mahdollisuuksia vaikuttaa virastossa tehtä-
viin päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja 
ja henkilöstön asemaa sekä antaa henkilöstöl-
le tietoja työn tavoitteista, merkityksestä ja 
tuloksista.  

Laissa säädettävän yhteistoiminnan keskei-
senä tavoitteena olisi, että virastojen toiminta 
ja toimintaympäristö sekä tuottavuus parani-
sivat, kun viraston luottamuksellinen ilmapii-
ri ja avoin vuorovaikutus lisääntyisivät. Tuot-
tavuuden parantaminen perustuu yhä enem-
män hyvään johtamiseen ja henkilöstön 
osaamisen hyödyntämiseen ja sen kehittämi-
seen. Vaikuttaminen tapahtuu samalla kun 
asioita käsitellään ja pyritään yksimielisyy-
teen. Suurin osa yhteistoiminnasta tapahtuisi 
työyhteisössä normaalin vuorovaikutuksen 
yhteydessä niin, että myös henkilöstö voisi 
osallistua päätösten valmisteluun. Yhteistoi-
mintaa edistetään parhaiten jatkuvalla vuoro-
puhelulla, joka tapahtuu esimiesten ja alais-
ten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäisen 
työnteon yhteydessä. Tästä syystä henkilös-
töllä tulee olla oikeus saada tietoa työhönsä 
ja työyhteisöönsä liittyvistä muutoksista ja 
osallistua toimintojen kehittämiseen.  

Säännöksessä kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota siihen, että vuorovaikutuksellisen 
käsittelyn ja tosiasiallisten osallistumismah-

dollisuuksien toteuttamiseksi yhteistoiminta 
perustuu tietoihin, jotka on annettu henkilös-
tölle oikea-aikaisesti ja joita annetaan kunkin 
käsiteltävän asian kannalta riittävästi. Ajalli-
sesti yhteistoiminta tulisi aloittaa asian sellai-
sessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, 
jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva 
vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan 
vaikuttaminen voi myös käytännössä toteu-
tua. Yhteistoiminnan piiriin kuuluisivat vi-
raston kehittämiseen ja sen toiminnan suun-
nitteluun sekä työn organisointiin liittyvät 
suunnitelmat ja ehdotukset, jos nämä koske-
vat henkilöstöä tai niillä on vaikutusta työ-
hön, työoloihin tai asemaan.  

Tavoitteena olisi edistää henkilöstön ja 
työnantajan välisen yhteistyön lisäksi myös 
henkilöstöryhmien keskinäistä yhteistoimin-
taa työpaikoilla.  

Lakiehdotuksen 1 § olisi pääpiirteissään 
samansisältöinen kuin yritysten yhteistoi-
minnasta annetun lain (334/2007) 1 §. 

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan 
valtion virastoissa. Valtion liikelaitoksiin la-
kia sovellettaisiin sen mukaan kuin valtion 
liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 
10 §:ssä säädetään. Tältä osin ehdotetaan säi-
lytettäväksi nykytila.  

Lakia ei sovellettaisi eduskunnan oikeus-
asiamiehen kansliaan, tasavallan presidentin 
kansliaan, eduskunnan kansliaan, Valtionta-
louden tarkastusvirastoon, Ulkopoliittiseen 
instituuttiin eikä Suomen Pankkiin. Lakia ei 
sovellettaisi myöskään valtioneuvostoon kol-
legiona. Tällä tarkoitetaan valtioneuvostoa 
pääministerin ja ministereiden muodostama-
na yleistä hallintovaltaa käyttävänä toimieli-
menä, esimerkiksi valtioneuvoston yleisis-
tuntoa. Kollegiossa käsiteltäviin yhteistoi-
mintalain piiriin kuuluvien asioiden ministe-
riöissä tapahtuvaan valmisteluun lakia sovel-
letaan, ellei muuta ole säädetty.  

3 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
lain keskeiset käsitteet. Virastolla tarkoitet-
taisiin lailla tai valtioneuvoston asetuksella 
perustettua valtion virastoa tai laitosta. Tämä 
tarkoittaisi myös muuta itsenäistä toimin-
tayksikköä, josta ei käytetä edellä mainittua 
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nimeä, mutta joka on lailla tai valtioneuvos-
ton asetuksella perustettu. Esimerkiksi tuo-
mioistuimet kuuluvat siten virastokäsitteen 
piiriin. Viraston määritelmä vastaisi valtion 
virkamieslain (750/1994) 1 §:n 3 momentin 
määritelmää. 

Virkamiehellä tarkoitettaisiin tässä laissa 
valtion virkamiestä ja työntekijää. Virkasuh-
teella tarkoitettaisiin virkasuhdetta ja työsuh-
detta. Nämä määritelmät poistavat tarpeen 
viitata eri pykälissä molempiin palvelussuh-
demuotoihin. 

Henkilöstön edustajalla tarkoitettaisiin yh-
den tai useamman henkilöstöryhmän edusta-
jia virastossa ja työnantajan edustajalla kul-
loinkin käsiteltävässä asiassa toimivaltaista 
työnantajan edustajaa. Henkilöstöryhmän 
määrittely ehdotetaan lisättäväksi lakiin, 
mutta sillä ei ole tarkoitettu muuttaa sitä ta-
paa, jolla henkilöstön edustajat ovat määräy-
tyneet nykyisen lain voimassaoloaikana. 
Henkilöstöryhmällä tarkoitettaisiin pääsään-
töisesti kunkin pääsopijajärjestön edustamia 
virkamiehiä virastokohtaisen määrittelyn 
mukaisesti. Näin mahdollistuu tilanne, missä 
eri pääsopijajärjestöt edustavat virastossa 
samaa henkilöstöryhmää tai missä jollakin 
pääsopijalla on eri henkilöstöryhmiä edustet-
tavinaan.  

4 §. Viraston velvollisuus yhteistoimintaan. 
Säännöksen tarkoituksena olisi yleisesti ohja-
ta virastoja sellaisen toiminnan, johtamisen ja 
organisaation järjestelyihin, jotka edistävät 
vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa ja luo-
vat sille edellytyksiä. Pykälässä säädettäisiin 
viraston nimenomaisesta velvollisuudesta 
edistää yhteistoimintaa. Jotta henkilöstöä to-
siasiallisesti osallistava yhteistoiminta viras-
toissa voisi toteutua, tulee viraston järjestäes-
sään organisaatiotaan ja työtehtäviä edistää 
samalla myös yhteistoimintaa. Yhteistoimin-
taa on mahdollista edistää myös hyvän joh-
tamisen kautta. Henkilöstölle on tärkeää saa-
da tietoa työnsä tavoitteista, merkityksestä ja 
tuloksista. Näillä on merkitystä henkilöstön 
työhyvinvoinnille ja sitouttamiselle. Hyvin-
voinnin parantuessa myös työn tuloksellisuus 
paranee. 

Välitön yhteistoiminta toteutuu toisaalta 
esimiehen ja alaisen keskinäisenä vuorovai-
kutuksena, toisaalta virastossa ja sen työyk-
siköissä, kun kokouksissa tai erilaisissa tilai-

suuksissa käsitellään yhteistoimintaa koske-
via asioita. Nämä ovat myös henkilöstöä lä-
hinnä olevat tiedotuskanavat yhteistoiminnan 
piiriin kuuluvien asioiden käsittelyssä. Väli-
töntä yhteistoimintaa ovat myös tulos-, tavoi-
te- ja kehityskeskustelut esimiehen kanssa 
sekä tiimien, ryhmien ja työyksiköiden sään-
nölliset kokoukset. Välittömän yhteistoimin-
nan muodot luovat lähiesimiesten ja henki-
löstön väliselle luontevalle ja rakentavalle 
yhteistyölle hyvät edellytykset ja toiminnalli-
set puitteet. Työyhteisön kokouksissa ja 
muissa yhteistyön muodoissa on mahdollista 
käsitellä myös muita työyhteisöä ja sen toi-
mintaa koskevia asioita. 

Viraston omassa, tämän lain 42 §:ssä tar-
koitetussa virastokohtaisessa yhteistoiminta-
sopimuksessa voidaan määritellä ne menette-
lytavat, joiden mukaisesti yhteistoimintaa ja 
siihen liittyvää tiedottamista halutaan toteut-
taa. Paikallinen yhteistoimintasopimus auttaa 
virastoa luomaan yhteistoimintaa omista läh-
tökohdistaan. Virastokohtaisilla sopimuksilla 
määriteltäisiin tarkemmin, mitkä asiat aina-
kin tulisi käsitellä työyksiköissä. 

5 §. Muu lainsäädäntö virkamiehen osallis-
tumisoikeudesta. Säännös olisi viittaussään-
nös niihin keskeisiin muihin lakeihin, joissa 
säädetään työntekijöiden osallistumisoikeuk-
sista, heidän kuulemisestaan ja heille tiedot-
tamisesta.  

Työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuo-
jeluyhteistoiminnasta annetussa laissa ja osin 
työterveyshuoltolaissa. Tilaajan selvitysvel-
vollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työ-
voimaa käytettäessä annetussa laissa sääde-
tään tilaajan velvollisuudesta ilmoittaa työn-
tekijöiden edustajille heidän pyynnöstään so-
pimuksistaan käyttää vuokra- ja alihankinta-
työtä.  

Muissakin laeissa voi olla viittauksia yh-
teistoimintalakiin. Niissä edellytetään pää-
sääntöisesti noudatettavan tiettyjä tämän lain 
mukaisia menettelytapoja tai lain yksittäisiä 
säännöksiä. 

 
2 luku Yhteistoiminta  

6 §. Yhteistoiminnan osapuolet. Pykälän 
1 momentin mukaan tässä laissa tarkoitetun 
yhteistoiminnan osapuolia olisivat virasto ja 
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sen henkilöstö. Asian luonteesta riippuen 
osapuolia olisivat yksittäinen virkamies ja 
hänen esimiehensä tai henkilöstön ja työnan-
tajan edustajat virastossa. Jos asia koskee 
useampaa kuin yhtä virkamiestä, osallisina 
olisivat pääsääntöisesti henkilöstön edustaja 
sekä kulloinkin käsiteltävässä asiassa toimi-
valtainen työnantajan edustaja. Jos asia kos-
kee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, 
virkamiehiä edustaisivat asianomaisten hen-
kilöstöryhmien edustajat. Henkilöstöryhmiä 
ja heidän edustajiaan voisi virastossa olla 
useampia kuin yksi siten kuin tässä pykälässä 
tarkemmin säädettäisiin.  

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin tar-
kemmin myös henkilöstön edustajat. Sen 
mukaan henkilöstön edustajina voisivat toi-
mia luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, 
henkilöstön tässä pykälässä säädetyllä tavalla 
valitsemat edustajat, henkilöstön edustajat 
7 §:n mukaisissa yhteistoimintaelimissä ja 
henkilöstön edustajat, jotka on nimetty tämän 
lain 42 §:n nojalla tehdyn sopimuksen perus-
teella. Liikkeen luovutuksen yhteydessä yh-
teistoiminnan osapuolena voisi olla myös 
luovutuksensaaja. Pykälän tarkoituksena olisi 
myös turvata ammatillisesti järjestäytymät-
tömien virkamiesten edustus niissä tapauk-
sissa, joissa heitä olisi enemmistö virkamie-
histä ja joissa henkilöstöä edustaisi luotta-
musmies. Pykälässä tarkoitettaisiin luotta-
musmiehellä virka- ja työehtosopimusten 
mukaisesti valittua pääluottamusmiestä ja 
luottamusmiestä sekä heille valittuja vara-
miehiä.  

Henkilöstön edustajina olisivat ensisijaises-
ti virka- ja työehtosopimusten mukaisesti va-
litut luottamusmiehet. Henkilöstön edustaja-
na voi olla työsuojeluvaltuutettu, jos yhteis-
toimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia koski-
si myös virkamiesten turvallisuutta ja terve-
yttä eikä asiaa olisi käsitelty tai käsiteltäisi 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuo-
jeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 
mukaisesti. Tällaisia asioita voi ilmetä esi-
merkiksi työtilojen muutosten yhteydessä. 

Virastokohtaisten sopimusten avulla pyri-
tään antamaan virastoille mahdollisuus jär-
jestää työnantajan ja henkilöstön edustuksel-
linen yhteistoiminta virastoon parhaiten so-
veltuvalla tavalla. Tarkoituksena on, että vi-
rasto tekisi asianomaisessa virastossa toimi-

vien laajasti edustettujen virkamiesten ja 
työntekijöiden yhdistysten kanssa sopimuk-
sen yhteistoiminnan yksityiskohtaisesta jär-
jestämisestä kyseisessä virastossa. Sen lisäksi 
virasto ja virkamiesten yhdistykset voivat 
tehdä yhteistoimintaan osallistuvista henki-
löstön edustajista sopimuksen. Erityisesti so-
pimus on tarpeen, jos viraston henkilöstö on 
järjestäytynyt useaan eri yhdistykseen ja on 
tarve määritellä edustajat ja heidän määränsä. 
Virastossa yhteistoimintaan osallistuvat vi-
raston henkilöstöön kuuluvat henkilöstöryh-
mien edustajat tai luottamusmiessopimuksis-
sa erikseen määrätyt henkilöt, esimerkiksi 
valtakunnallinen pääluottamusmies.  

Yhteistoiminta-asioita ehdotetaan käsitel-
täväksi toisaalta tavanomaisen työskentelyn 
yhteydessä esimiesten ja henkilöstön välillä 
ja toisaalta työnantajan ja henkilöstön edusta-
jien kesken. Yhteistoimintavelvoitteen ulot-
tamista myös esimiehen ja työntekijän väli-
seen suhteeseen on pidetty välttämättömänä, 
koska työelämän yhteistoiminnan muotoja 
koskeva tutkimus on osoittanut, että yhteis-
toiminta on hyödyllistä ja pitemmällä aikavä-
lillä toimivaa vain, jos se sisältää myös väli-
töntä osallistumista. Välittömään osallistumi-
seen kuuluvat esimiehen ja virkamiehen väli-
sen yhteistoiminnan lisäksi muun muassa 
työpaikkakokoukset ja kohteena olevan hen-
kilöstön osallistuminen esimerkiksi suunnit-
telu-, projekti- ja muihin työryhmiin. Työn-
antajan on huolehdittava käsittelyn ja sen 
lopputuloksen tiedottamisesta myös välittö-
män yhteistoiminnan kohteena olevien asioi-
den osalta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uutena 
asiana vastuuministeriön roolista koko valti-
onhallinnon tai usean ministeriön hallin-
nonalan henkilöstöä yhteisesti koskevien asi-
oiden yhteistoiminnassa. Koko valtionhallin-
non, tai usean ministeriön henkilöstöä koske-
vien asioiden käsittelemisestä yhteistoimin-
nassa vastaa aloitteentekijänä kyseisten asia-
kokonaisuuksien vastuuministeriö. Tällä tar-
koitetaan asian esittelevää ministeriötä. Me-
nettelyn toisena osapuolena ovat pääsopija-
järjestöjen nimeämät henkilöstön edustajat. 
Säännöksen tavoitteena on saada asiakoko-
naisuuden yhteistoiminta samalle tasolle kuin 
missä valmistelukin tehdään, jotta päätöksen-
tekoon voidaan lain tarkoituksen mukaisesti 
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vaikuttaa ja jotta asian valmistelu olisi riittä-
vän avointa. Tästä yhteistoiminnasta sääde-
tään tämän lain 6 luvussa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilan-
teista, joissa jonkin henkilöstöryhmän 
enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua 
1 momentissa tarkoitetun edustajan valin-
taan. Kyseiset virkamiehet voivat valita kes-
kuudestaan edustajan enintään kahdeksi vuo-
deksi kerrallaan, jos henkilöstöryhmän 
enemmistö niin päättää. Momentin mukaan 
edustajan valinnan järjestämisestä huolehti-
sivat ensisijaisesti asianomaiset virkamiehet. 
Jollei henkilöstöryhmä voisi sopia edustajan-
sa vaalista tai valintatavasta, olisi kyseistä 
henkilöstöryhmää edustavan työsuojeluval-
tuutetun järjestettävä vaali. Valinta olisi toi-
meenpantava siten, että kaikilla virkamiehil-
lä, joiden edustaja valitaan, olisi mahdolli-
suus osallistua siihen. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
että yhteistoimintaedustajan voisivat valita 
keskuudestaan myös sellaisen henkilöstö-
ryhmän virkamiehet, jotka eivät ole valinneet 
1 momentissa tarkoitettua luottamusmiestä, 
vaikka heillä olisi siihen oikeus. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä 
miten työnantaja voisi täyttää tässä laissa tar-
koitetut yhteistoimintavelvoitteensa niiden 
virkamiesten osalta, jotka kuuluvat sellaiseen 
henkilöstöryhmään, joka ei ole valinnut kes-
kuudestaan edustajaa tai ei yksittäistapauk-
sessakaan valitse sellaista. Tällainen yksit-
täistapaukseen valittu edustaja ei muutoin 
olisi tässä pykälässä tarkoitettu henkilöstön 
edustaja. Jos tällaistakaan edustajaa ei olisi 
valittu, työnantaja voisi täyttää yhteistoimin-
tavelvoitteensa siten, että hän toteuttaa yh-
teistoimintaa näiden kaikkien henkilöiden 
kanssa yhdessä. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin siitä, 
että myös vastaanottava valtion virasto tai 
muu kuin valtion virasto voisi osallistua yh-
teistoimintaan, joka koskee viraston tai sen 
osan tehtävien tai henkilöstön toiseen viras-
toon tai toisen työnantajan alaisuuteen siir-
tämisestä johtuvia vaikutuksia. Virastojen 
välisissä tehtävä- ja virkajärjestelyissä asiasta 
tulisi ehdotetun 15 §:n 1 momentin 2 kohdan 
nojalla neuvotella sekä luovuttavassa että 
vastaanottavassa virastossa. Vastaanottava 
virasto tai luovutuksen saaja voisi aikaistaa 

neuvotteluja olemalla niiden osapuolena jo 
ennen siirtämistä tai luovutusta. Vastaanotta-
va virasto tai luovutuksen saaja voi käydä 
tällaisia neuvotteluja joko yhdessä luovutta-
van viraston kanssa tai yksin.  

7 §. Yhteistoimintaelimet. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan yhteistoimintaa varten viras-
toon olisi asetettava yhteistoimintaelin, jos 
viraston henkilöstön määrä on säännöllisesti 
vähintään 20. Lisäksi virastoon voitaisiin 
myös asettaa yhteistoimintaelimiä käsittele-
mään määrättyjä yhteistoiminnan piiriin kuu-
luvia asioita.  

Yritysten yhteistoimintalakia sovelletaan 
yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työn-
tekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 
20. Tämä 20 henkilön rajoitus otettaisiin nyt 
uutena asiana lakiin yritysten yhteistoiminta-
laista, vaikka se valtionhallinnossa koskee 
vain yhteistoimintaelimen asettamista.  

Viraston koosta, alueellisesta sijoittumises-
ta ja tarkoituksenmukaisuudesta riippuu 
kuinka monta yhteistoimintaelintä katsotaan 
tarpeelliseksi asettaa viraston eri hallinnon 
tasoille. Virasto voi asettaa yhden toimieli-
men esimerkiksi viraston keskushallinnon 
yhteyteen käsittelemään koko virastoa kos-
kevia yhteistoiminta-asioita (yhteistoiminta-
neuvottelukunta tai -komitea). Tämän lisäksi 
virasto voi asettaa yhteistoimintaelimiä (yh-
teistoimintaryhmä tai vastaava) viraston yk-
siköihin, mikäli niissä työskentelee riittävästi 
henkilöstöä tai yksiköt sijaitsevat maantie-
teellisesti etäällä viraston keskushallinnosta.  

Virasto voisi asettaa myös henkilöstön 
edustajista koostuvan toimielimen. Tällainen 
yhteistyöelin voisi toimia erityisesti kes-
kisuurissa tai suurissa virastoissa virkamies-
ten ja työntekijäin yhdistysten asettamien 
henkilöstön edustajien neuvottelu- ja yhteis-
työmuotona. Järjestöneuvottelukunnat, hen-
kilöstöneuvostot tai vastaavat neuvottelevat 
muun muassa yhteistoiminnan piiriin kuulu-
vista asioista ja sovittavat näin eri henkilöstö-
ryhmien näkemyksiä ja kannanottoja yhteen.  

Virasto voi päättää asettaa myös asia- tai 
hankekohtaisia toimielimiä käsittelemään 
määrättyä yhteistoiminnan piiriin kuuluvaa 
asiaa. Voi olla tarkoituksenmukaista asettaa 
määräajaksi myös erityinen toimielin neuvot-
telemaan laaja-alaisesta, monivaiheisesta tai 
erityistä asiantuntemusta vaativasta yhteis-
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toiminta-asiasta. Tällaisia ovat useimmiten 
mittavat muutoshankkeet, joiden aikana 
myös henkilöstön näkemystä tarvitaan ennen 
päätöksentekoa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uutena 
asiana henkilöstön edustuksesta työryhmässä, 
joka asetetaan valmistelemaan tai toteutta-
maan kehittämishanketta, joka saattaa aiheut-
taa olennaisia muutoksia henkilöstön tehtä-
viin, työmenetelmiin tai tehtävien järjeste-
lyyn. Tällaisessa työryhmässä tulisi säännök-
sen mukaan olla henkilöstön edustus. Tässä 
tarkoitetaan sekä tilapäisiä että pysyväisluon-
toisia työryhmiä. Tällä nimenomaisella sään-
nöksellä halutaan korostaa yhteistoiminnan 
riittävän varhaista ajankohtaa sekä henkilös-
tön todellista mahdollisuutta osallistua. Työ-
ryhmän kokoonpanoa suunniteltaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että se 
henkilöstö, jota hanke koskee, on tasapuoli-
sesti edustettuna työryhmässä.  

Kehittämisellä tarkoitettaisiin 7 §:n 2 mo-
mentissa viraston toiminnan ja organisaation 
kehittämistä, viraston järjestysmuodon muu-
toksia, toimintatapojen uudistamista, työme-
netelmien ja työn sisällön kehittämistä sekä 
näihin liittyviä tutkimushankkeita. Jos viras-
tossa laaditaan määräaikaissuunnitelma ke-
hittämiskohteista ja -toiminnasta, se tulee kä-
sitellä tämän lain mukaisessa yhteistoimin-
nassa. Määräaikaissuunnitelma voi koskea 
viraston kaikkia kehittämistoimia tai se voi-
daan laatia koskemaan erikseen viraston tiet-
tyjä toimintoja, yksiköitä tai kehittämiskoh-
teita. Viraston on huolehdittava myös siitä, 
että tämän lain mukaisia menettelytapoja 
noudatetaan, kun virasto käyttää kehittämis-
toiminnassa ulkopuolisia asiantuntijoita tai 
konsulttiyrityksiä.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos 
virastossa asetetaan työryhmä, joka toimek-
siantonsa perusteella käsittelee tämän lain 
mukaisia yhteistoiminnan piiriin kuuluvia 
asioita, työryhmän kokoonpano ja toimek-
sianto olisi käsiteltävä yhteistoiminnassa. 
Esimerkkinä näistä tilanteista voisi olla sisäi-
sen viestinnän pelisääntöjen valmistelu.  

Pykälän 4 momentin mukaan työryhmän 
kokoonpano ja toimeksianto tulisi käsitellä 
yhteistoiminnassa myös muissa kuin edelli-
sissä momenteissa mainituissa asioissa, jos 

virasto katsoisi, että työryhmään on tarpeen 
nimetä henkilöstön edustus.   

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin sopimi-
sesta tilanteessa, jossa henkilöstö on edustet-
tuna työryhmässä. Virastossa voitaisiin sopia 
siitä, miltä osin osallistuminen työryhmän 
työskentelyyn korvaisi tämän lain tai virasto-
kohtaisen yhteistoimintasopimuksen mukais-
ta yhteistoimintaa. Tältä osin asiaa tulee käsi-
tellä yhteistoiminnassa. Säännöksen tarkoi-
tuksena on välttää saman asian kaksinkertai-
nen käsittely. 

Virastoissa voi olla myös muuta kuin yh-
teistoimintaa varten toimielimiä, joissa voi 
olla henkilöstön edustajia.  

Virastossa voidaan sopia myös työsuoje-
luun liittyvän yhteistoiminnan yhdistämisestä 
tämän lain mukaiseen yhteistoimintaan. Yh-
teistoimintaelimissä tulisi tällöin käsitellä yh-
teistoimintalain ja -sopimusten, työsuojelun 
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojelu-
asioissa annetun lain ja valtion työsuojelun 
yhteistoimintasopimuksen asiapiiriin kuulu-
via tehtäviä ja asioita. Myös toimielimen ko-
koonpanossa on tällöin huomioitava edellä 
mainitut työsuojelun valvontalain säännök-
set. 

8 §. Henkilöstön edustajille annettavat tie-
dot. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin niis-
tä tiedoista, joita työnantajan tulee antaa 
henkilöstön edustajille.  

Pykälän 1 momentin mukaan työnantajan 
tulisi pyytämättä antaa virastossa määräaikai-
sissa ja osa-aikaisissa palvelussuhteissa työs-
kentelevien tiedot sekä palkkatiedot siten, 
kuin niistä virka- ja työehtosopimuksin erik-
seen sovitaan. Palkkatilastojen esittämistä 
koskevan velvoitteen sisältö määräytyy vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Lain-
kohdalla ei olisi tarkoitus lisätä viraston 
normaalin tilastoinnin sisältöä tai menetel-
miä, vaan antaa henkilöstön edustajille viras-
ton virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat 
yleisen käytännön mukaisesti palkkatiedot.  

Pykälän 2 momentin mukaan työnantajan 
olisi esitettävä henkilöstön edustajille selvi-
tys virastossa sovellettavista ulkopuolisen 
työvoiman käytön periaatteista. Selvitys an-
nettaisiin henkilöstön edustajien pyynnöstä. 
Selvitys koskisi tilaajan selvitysvelvollisuu-
desta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa 
käytettäessä annetun lain 2 §:n 1 momentin 
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2 kohdassa tarkoitettuun alihankintasopi-
mukseen perustuvan työvoiman käyttämistä.  

Edellä mainitun lainkohdan mukaan lakia 
sovelletaan tilaajaan, jonka Suomessa olevis-
sa työtiloissa tai työkohteessa työskentelee 
työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankin-
tasopimuksen tehneen työnantajan palveluk-
sessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaajan 
toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin 
työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen toi-
mintaan liittyviin kuljetuksiin. Säännöksen 
sisältöä on tarkemmin kuvattu kysymyksessä 
olevan lain yksityiskohtaisissa perusteluissa 
(HE 114/2006 vp, s. 18–20). Työnantajan an-
tamasta selvityksestä tulisi käydä ilmi työ-
kohteet ja työtehtävät sekä ajanjakso tai jak-
sot, joina mainittua työvoimaa käytetään. Li-
säksi selvityksestä tulisi käydä ilmi käytettä-
vän työvoiman määrä, yrityksen yksilöinti-
tiedot ja sovellettava työehtosopimus tai kes-
keiset työehdot.  

Pykälän 3 momentissa olisi viittaus siihen, 
että jos 2 momentissa tarkoitetusta ulkopuo-
lisen työvoiman käytöstä aiheutuu henkilös-
tövaikutuksia virastossa, työnantajan on nou-
datettava lisäksi, mitä tämän lain 5 luvussa 
säädetään.  

9 §. Henkilöstön edustajan aloiteoikeus. 
Myös henkilöstön edustajalla olisi laissa tar-
koitetuissa asioissa aloiteoikeus. Pykälän 
mukaan työnantajan olisi mahdollisimman 
pian käynnistettävä yhteistoiminta, jos henki-
löstön edustaja sitä pyytää.  

Työnantaja voisi kuitenkin myös pidättäy-
tyä yhteistoiminnasta. Silloin viraston olisi 
annettava selvitys aloitteen esittäjälle siitä, 
millä perusteella se ei pidä yhteistoimintaa 
tarpeellisena. Selvitys tulisi antaa viipymättä 
siitä, kun virasto sai henkilöstön edustajan 
aloitteen. Selvitys olisi annettava kirjallisesti. 

10 §. Henkilöstön edustajien oikeus lisäsel-
vityksiin. Pykälän mukaan työnantajan olisi 
varattava henkilöstön edustajille tilaisuus 
saada selvitys tiedonantovelvollisuuden pii-
riin kuuluvista asioista, jos henkilöstön edus-
tajat esittävät niitä koskevia tarkentavia ky-
symyksiä. Virkamiehellä olisi vastaava oike-
us lain 6 §:n 5 momentissa mainitussa tilan-
teessa. 

Kysymyksiä ei tarvitsisi esittää samassa 
yhteydessä kuin tiedot saadaan. Henkilöstön 
edustajilla olisi tietojen saamisen jälkeen ai-

kaa harkita kysymyksiä esimerkiksi edusta-
miensa virkamiesten kanssa ottaen kuitenkin 
huomioon, että kysymykset olisi esitettävä 
asian laatuun ja laajuuteen nähden melko 
pian tietojen saamisesta. Pykälän mukaan 
työnantajan olisi vastaavasti esitettävä vasta-
uksensa kysymyksiin kohtuullisen ajan kulu-
essa siitä, kun henkilöstön edustajat ovat ne 
esittäneet. 

11 §. Asian käsittely yhteistoiminnassa. 
Pykälän 1 momentin mukaan yhteistoiminta 
tulisi aloittaa riittävän ajoissa, jotta yhteis-
toiminnan tarkoituksena oleva vuorovaikutus 
sekä vaihtoehtoihin ja asiaan vaikuttaminen 
voisi käytännössä toteutua. Yhteistoiminta 
tulisi toteuttaa sellaisessa valmisteluvaihees-
sa, jolloin ratkaisut ovat asiallisesti vielä te-
kemättä ja lopputulokseen voidaan käytän-
nössä vaikuttaa. Lisäksi työnantajan tulisi 
toimittaa henkilöstön edustajille kaikki tar-
peellinen, asian käsittelyn kannalta olennai-
nen materiaali riittävän ajoissa tutustumista 
varten. Riittävän ajoissa tarkoittaisi kussakin 
tilanteessa kohtuullista aikaa perehtyä kaik-
kiin asiaan liittyviin seikkoihin, jotta vaikut-
taminen päätöksentekoon olisi tosiasiallisesti 
mahdollista. Esimerkiksi henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelmaan perehtyminen saattaa 
vaatia aikaa huomattavasti enemmän kuin 
jokin muu yhteistoiminnassa käsiteltävä 
asiakirja. Työnantajan tulee ottaa tämä huo-
mioon riittävää aikaa harkitessaan. Virastos-
sa tulisi olla käytössä myös yhteistoiminta-
asioita varten niin sanottu vuosikellosuunni-
telma, josta henkilöstön edustajat etukäteen 
voisivat seurata erilaisten asioiden käsittely-
aikatauluja. Näin valmistautumiseen jäisi 
enemmän aikaa. 

Asian lopullista ratkaisua edeltää hallin-
nossa monivaiheinen asian valmistelu. Val-
misteluun voi kuulua tiedon kerääminen ja 
asiaan liittyvien erilaisten näkökohtien selvit-
täminen, asianosaisten kuuleminen ja lausun-
tojen pyytäminen. Henkilöstön osallistumi-
sen vaihe määräytyy kussakin valmistelta-
vassa yhteistoiminta-asiassa erikseen. Asian 
laajuus ja laatu voivat edellyttää sen käsitte-
lemistä myös useaan kertaan ja tarvittaessa 
myös valmistelun eri etenemisvaiheissa. 
Valmisteluun kuuluu myös henkilöstön edus-
tajien keskinäinen valmistautuminen. 
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Yhteistoiminnalla ei muuteta ratkaisuvallan 
käyttöä. Päätösvalta asiassa on virastolla. 
Yhteistoiminnan yleisenä tavoitteena tulisi 
olla henkilöstön mahdollisuus osallistua ta-
valla tai toisella asian käsittelyyn jo valmiste-
luvaiheessa sekä ratkaisuehdotuksen, sen 
vaihtoehtojen perustelujen ja seurausten sel-
lainen yhdessä tapahtuva käsittely, joka lisää 
osapuolten yhteneviä käsityksiä asiasta sekä 
edistää yhteisymmärrykseen pääsyä. Henki-
löstön asemaan vaikuttavien muutosten ja 
kehittämishankkeiden käsitteleminen yhteis-
toiminnassa vahvistaa työnantajan ja henki-
löstön välistä luottamuksen ilmapiiriä sil-
loinkin, kun asiassa ei päästä lopulta yksi-
mielisyyteen, vaan työnantaja ratkaisee asian 
oman näkemyksensä mukaisesti.  

Jos jo yhteistoiminnassa käsiteltyihin 
suunnitelmiin, tavoitteisiin tai periaatteisiin 
on tarpeen tehdä muutoksia, olisi myös muu-
toksia käsiteltävä uudestaan yhteistoiminnas-
sa. Yhteistoiminnassa olisi käsiteltävä suun-
nitelmien ja vastaavien perusteita, tavoitteita, 
tarkoitusta ja vaikutuksia niiden henkilöstön 
edustajien kanssa, joita asia koskee. Käsitte-
lyn kohteena olisi siten suunnitelmien ja nii-
den sisällön kokonaisuus, jossa otettaisiin 
huomioon myös, miksi jotakin tehdään, mitä 
tavoitellaan ja miten asia vaikuttaa henkilös-
töön. Tämän vuoksi tässä luvussa tarkoitetut 
asiat edellyttävät useimmiten asioiden käsit-
telyä yhtä kertaa useammin.  

Yhteistoiminta olisi toteutettava ennen kuin 
työnantaja voisi päättää tässä pykälässä tar-
koitettujen järjestelyiden käyttöönotosta. 
Myös työhönottoon ja työntekijöistä kerättä-
viin tietoihin liittyvät asiat ovat sellaisia, että 
ne edellyttävät aina yhteistoimintamenette-
lyä. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos asia kos-
kee yhtä henkilöstöryhmää, se olisi käsiteltä-
vä sen henkilöstöryhmän edustajan tai edus-
tajien kanssa, jota asiaa koskee. 

Pykälän 3 momentin mukaan, jos käsiteltä-
vä asia vaikuttaisi useampaan kuin yhteen 
henkilöstöryhmään, tulisi se käsitellä yhtei-
sessä kokouksessa, johon osallistuvat kaikki 
niiden henkilöstöryhmien edustajat, joita asia 
koskee. Tällainen useita henkilöstöryhmiä 
koskeva asia voitaisiin käsitellä myös siten, 
kuin 7 §:ssä säädetään. 

Pykälän 4 momentin mukaan yksittäistä 
virkamiestä koskeva asia käsiteltäisiin ensisi-
jaisesti työnantajan ja tämän henkilön välillä. 
Mikäli työnantaja tai virkamies häntä koske-
vassa kysymyksessä sitä vaatii, on asiasta 
neuvoteltava myös työnantajan ja asianomai-
sen henkilöstön edustajan välillä. Momentin 
mukaan asianomaisella hallinnonalalla voi-
massa oleviin siirtymisvelvollisuutta koske-
viin säännöksiin perustuva virkamiehen siirto 
toiseen tehtävään, valtion virkaan tai pysy-
västi toiselle paikkakunnalle käsiteltäisiin 
kuitenkin vain työnantajan ja kysymyksessä 
olevan henkilön välillä. 

Pykälän 5 momentin mukaisesti olisi toteu-
tettava uusi yhteistoiminta, mikäli yhteistoi-
minnan piiriin kuuluvassa asiassa tapahtuu 
olennainen muutos. Muutoksen olennaisuus 
on ratkaistava tapauskohtaisesti ja molem-
milla osapuolilla on mahdollisuus pyytää asi-
an uudelleen käsittelemistä yhteistoiminnas-
sa. 

 
3 luku Yhteistoimintamenettelyssä 

käsiteltävät asiat  

12 §. Viraston sisäinen toiminta. Tässä py-
kälässä säädettäisiin niistä yhteistoimintame-
nettelyssä käsiteltävistä asioista, jotka koske-
vat varsinaisesti viraston sisäistä toimintaa. 
Kysymyksessä olisivat lähinnä asiat, jotka 
tehdään määräajoin tai joiden on tarkoitus ol-
la voimassa pitkähkö aika eikä niihin tehdä 
säännöllisesti muutoksia.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yh-
teistoimintamenettelyssä olisi käsiteltävä vi-
raston talousarvioehdotus sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelma. Talousarvioehdotuksella 
tarkoitetaan myös lisätalousarvioehdotusta. 
Lain 40 §:ssä säädetään käsittelyyn osallistu-
neiden henkilöiden salassapitovelvollisuu-
desta. 

Jos talousarvioehdotusta muutetaan yhteis-
toimintamenettelyn jälkeen, tulee myös uusi 
talousarvioehdotus käsitellä yhteistoiminta-
menettelyssä. Säännöksen soveltamisala vas-
taa voimassa olevan lain säännöstä. 

Momentin 2 kohdan mukaan yhteistoimin-
tamenettelyssä olisi käsiteltävä viraston sisäi-
set toimintasäännöt ja sisäisen viestinnän pe-
riaatteet. Sisäisillä toimintasäännöillä tarkoi-
tetaan virastojen työjärjestyksiä sekä ohje- ja 
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johtosääntöjä sekä muita työsääntöjä tai työ-
yhteisön pelisääntöjä. Työyhteisön pelisään-
töinä voidaan pitää myös muun muassa kes-
tävän kehityksen edellyttämiä toimintasään-
töjä viraston tai yksittäisen työyhteisön sisäl-
lä. Käsiteltäviksi tulisivat myös viraston si-
säisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käy-
tännöt voimassa olevan lain tapaan. Sisäisen 
viestinnän periaatteilla tarkoitettaisiin muun 
muassa sisäiseen viestintään liittyviä keinoja 
ja menetelmiä kuten tiedotustilaisuuksien jär-
jestämistä, tiedotuslehtiä, ilmoitustauluja ja 
niiden käyttöä, aloitetoimintaa sekä muita 
viestintävälineitä koskevia asioita. Muina vä-
lineinä voidaan hyödyntää erityisesti sähköis-
tä tiedotusmenettelyä, kuten sähköpostia ja 
sisäistä tietoverkkoa. 

Henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus myös 
keskinäiseen tiedotustoimintaan. Viraston tu-
lee antaa henkilöstölle mahdollisuus toteuttaa 
keskinäistä tiedotustoimintaa ja yhteydenpi-
toa virastossa. Virastossa on mahdollista 
päättää niistä keinovalikoimista, jotka ovat 
kyseiseen virastoon sopivia.  

Sisäisinä toimintasääntöinä yhteistoimin-
tamenettelyn piiriin kuuluisivat myös palve-
lussuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavat 
periaatteet ja niiden mukainen asuntojen ja-
kaminen. Yritysten yhteistoimintalaista poi-
keten palvelussuhdeasuntojen jakoperusteet 
ja asuntojen jakaminen valtiolla eivät kuulu 
henkilöstön kannan mukaisesti ratkaistaviin 
yhteistoiminta-asioihin. Palvelussuhdeasun-
toja on valtiolle hankittu ja rakennettu viras-
tojen toimintaan liittyvistä syistä, kuten puo-
lustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toimin-
tavalmiuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi 
palvelussuhdeasuntojen jakoperusteet ja ja-
kaminen ovat tavanomaisessa yhteistoimin-
tamenettelyssä käsiteltäviä asioita.   

Sisäisiä toimintasääntöjä ovat myös viras-
ton henkilöstöhallinnon periaatteet ja henki-
löstöasioiden hoidossa noudatettavat menet-
telytavat. Näin ollen yhteistoimintamenette-
lyä on käytettävä muun muassa laadittaessa 
ja muutettaessa viraston henkilöstöpoliittista 
ohjelmaa sekä henkilöstötilinpäätöksen tai 
muiden vastaavien henkilöstöä kuvaavien 
tunnuslukujen käsittelyssä. Henkilöstöhallin-
non periaatteisiin kuuluvat myös muun mu-
assa virkaan tai toimeen ottamista koskevat 

periaatteet voimassa olevien säädösten puit-
teissa.  

Sisäisillä toimintasäännöillä virastoissa on 
mahdollista määritellä viraston omista lähtö-
kohdista säännöllinen työaika samoin kuin 
lepo- ja ruokailutaukojen ajankohdat työ-
aikaa koskevan valtion virka- ja työehtoso-
pimuksen sallimissa rajoissa. Nykyisessä 
laissa säädetään tästä erikseen 7 §:n 9 koh-
dassa. Kohta tulisi nyt sovellettavaksi saman-
sisältöisenä viraston sisäisenä toimintasään-
tönä.  

Momentin 3 kohdan mukaan yhteistoimin-
tamenettelyn piiriin kuuluisivat valtion pal-
velukseen tulon yhteydessä ja palvelussuh-
teen aikana kerättävät ja palvelukseen tule-
valle annettavat tiedot sekä työhön perehdyt-
tämisen järjestelyt. Pykälä vastaisi sisällöl-
tään nykyisen lain 7 §:n 11 kohtaa. Tämän 
kohdan osalta olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, että yhteistoiminta ei rajoitu palveluk-
seen tulon yhteydessä kerättäviin tietoihin 
vaan koskee myös palvelussuhteessa olevista 
kerättäviä tietoja. Näistä asioista käytävissä 
neuvotteluissa olisi otettava huomioon yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä annettu laki 
(759/2004), jossa säädetään tarkemmin, mil-
laisia tietoja työnantaja saa työntekijöistä ke-
rätä ja miten niitä saa käsitellä. Tämän koh-
dan mukaisia asioita ovat yleisten henkilös-
töstä kerättävien tietojen ohella esimerkiksi 
soveltuvuustestien käytön tarkoitus ja tar-
peellisuus.  

Palvelukseen tulevalle työhön perehdyttä-
miseksi annettaviin tarpeellisiin tietoihin se-
kä tehtäviin perehdyttämisen järjestelyihin 
kuuluisivat lähinnä asiat, jotka koskevat vi-
raston esittelyä ja virkamiehelle tarpeellisia 
käytäntöjä työpaikan yleisistä toimintatavois-
ta ja järjestelyistä sekä työterveyshuollon 
käytöstä, mahdollisesta työpaikkaruokailusta 
ja muista vastaavista asioista. Perehdyttämi-
nen ei kuitenkaan tarkoita työturvallisuus-
laissa säädettyä työnantajan velvollisuutta 
perehdyttää työntekijä eikä työtehtäviin ja 
työsuoritukseen perehdyttämistä, jota voi-
daan pitää työnantajan velvollisuutena.  

Momentin 4 kohdan mukaan yhteistoimin-
tamenettelyn piiriin tulisivat periaatteet eri-
laisten palvelussuhdemuotojen käytöstä ja 
palvelussuhdejärjestelyt kuten osa-aikaisten 
ja määräaikaisten käytön periaatteet. Palve-
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lussuhdemuoto-käsite tulisi ymmärtää laajas-
ti, jolloin se käsittäisi myös etätyön ja paik-
kaan sitomattoman tietoverkoissa tehtävän 
työn, yleiset periaatteet mahdollisuudesta eri-
laisiin työaikajärjestelyihin, lyhennettyyn 
työaikaan tai osa-aikatyöhön. Lisäksi maini-
tussa lainkohdassa tarkoitetaan virastojen tai 
ministeriöiden välisiin muutoksiin liittyviä 
erilaisia virkajärjestelyjä, virkojen siirtoja, 
sekä virkojen lakkauttamisia ja perustamisia 
virastoissa.  

Momentin 5 kohta vastaisi voimassa ole-
van lain 7 §:n 18 kohtaa. Ulkopuolisella työ-
voimalla tarkoitetaan henkilöstöä, joka ei ole 
palvelussuhteessa virastoon. Tyypillisesti ul-
kopuolinen työvoima työskentelee virastossa 
useimmiten sen työnjohdon alaisena, mutta 
on työsuhteessa toiseen työnantajaan kuten 
alihankintatyössä ja vuokratyössä.  

Momentin 6 kohdan mukaan henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma sekä siihen suunnitel-
makaudella tehtävät muutokset olisi käsitel-
tävä yhteistoiminnassa.  

Uusina asioina lakiin on sisällytetty myös 
henkilöstön tilaa ja työilmapiiriä koskevien 
tutkimusten ja työyhteisöselvitysten raportit 
ja niiden pohjalta päätettävät konkreettiset 
toimenpide-ehdotukset. 

Lainkohdan mukaan yhteistoimintamenet-
telyssä olisi käsiteltävä myös työsuojelun 
toimintaohjelma. Tästä säädetään nykyisen 
lain 7 §:n 4 kohdassa. Käsittely olisi jatkos-
sakin tehtävä vain, mikäli sitä ei työturvalli-
suuslain perusteella käsitellä työsuojelutoi-
mikunnassa.  

Lisäksi 6 kohdan mukaan yhteistoiminta-
menettelyssä olisi käsiteltävä yhteistoiminta-
koulutuksen järjestäminen. Kohta vastaisi 
nykyisen lain 7 §:n 15 kohtaa. Yhteistoimin-
takoulutuksella tarkoitetaan muun muassa 
luottamusmieskoulutusta, henkilöstöä tämän 
lain mukaisessa yhteistoiminnassa edustavien 
koulutusta ja työsuojelukoulutusta. Yhteis-
toimintakoulutus on pääsääntöisesti henkilös-
töjärjestöjen jäsenkunnalleen järjestämää 
koulutusta. Tässä tarkoitettua koulutusta ovat 
myös yhteisesti johdolle ja henkilöstölle jär-
jestetyt tilaisuudet esimerkiksi erilaisten neu-
vottelupäivien muodossa. Yhteistoiminnan 
edellytyksenä on, että siihen osallistuvilla on 
riittävät tiedot ja valmiudet. Koulutuksen jär-
jestämisessä tulee erityistä huomiota kiinnit-

tää yhteistoiminnan edellytysten parantami-
seen. Yhteistoimintaan säännöllisesti osallis-
tuville tulee antaa sellaista koulutusta, joka 
on tarpeen erityisesti erilaisten kehittämis-
toimenpiteiden ja niiden seurausvaikutusten 
arvioimiseksi. 

Momentin 7 kohta vastaisi voimassa ole-
van lain 7 §:n 17 kohtaa. Sosiaalitoiminnan 
alaan kuuluvissa asioissa virasto tekee pää-
töksen, jollei sen sisällöstä sovita, henkilös-
tön edustajien tai milloin päätös koskee vain 
jotakin henkilöstöryhmää, tämän ryhmän 
edustajien kannan mukaisesti. Päätöksenteos-
sa virastoa sitoo sen talousarvio sekä eriastei-
set säädökset. Sosiaalitoiminnan alaan kuu-
luvia asioita ovat muun muassa työpaikka-
ruokailu, lastenhoidon järjestäminen, työpai-
kan sosiaalitilojen käyttö ja suunnittelu, vir-
kistystoiminta ja henkilöstölle myönnettävät 
avustukset tai lahjoitukset.  

13 §. Muuhun lainsäädäntöön perustuvien 
suunnitelmien, periaatteiden ja käytäntöjen 
käsittely. Muussa lainsäädännössä on eri ta-
valla toteutettuja säännöksiä, joita koskevat 
toimenpiteet ennen työnantajan päätöksente-
koa edellyttävät yhteistoimintamenettelyä. 
Joissain laeissa on viittaussäännös ja toisissa 
ei ole. Tämän vuoksi tässä pykälässä säädet-
täisiin työnantajan velvoitteesta toteuttaa yh-
teistoimintamenettelyä asioissa, joilla on 
kytkentä myös muuhun lainsäädäntöön. 

Yhteistoimintamenettelyssä olisi pykälän 
1 momentin 1 kohdan mukaan käsiteltävä 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta an-
netun lain (609/1986) 6 a §:ssä tarkoitettu ta-
sa-arvosuunnitelma naisten ja miesten väli-
sen tasa-arvon edistämiseksi, jos suunnitelma 
on tarkoitus ottaa 14 §:ssä tarkoitetun henki-
löstö- ja koulutussuunnitelman osaksi siten 
kuin edellä mainittu laki mahdollistaa. Myös 
yhdenvertaisuuslain (21/2004) 4 §:ssä säädet-
ty yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yh-
denvertaisuuden edistämiseksi tulisi käsitellä 
yhteistoimintamenettelyssä.  

Momentin 2 kohdan mukaan yhteistoimin-
tamenettelyssä olisi käsiteltävä voimassa 
olevan lain mukaisesti yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain (759/2004) 7 ja 
8 §:ssä tarkoitetut työtehtävät, joissa viran-
hakija tai virkamies on joko velvollinen an-
tamaan tai voi suostumuksensa perusteella 
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antaa huumausainetestiä koskevan todistuk-
sen työnantajalle. 

Vastaavasti momentin 3 kohdan mukaan 
yhteistoimintamenettelyssä olisi käsiteltävä 
voimassa olevan lain mukaisesti virkamiehiin 
kohdistuvan kameravalvonnan, kulunvalvon-
nan ja muun teknisin menetelmin toteutetta-
van valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja 
näissä käytettävät menetelmät. Teknisen val-
vonnan piiriin kuuluu myös sähköpostin ja 
tietoverkon käytön valvonta. Sähköpostin 
osalta on lisäksi otettava huomioon, mitä 
työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien 
hakemisesta ja avaamisesta on säädetty yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä annetun lain 
6 luvussa ja mitä sähköisen viestinnän tie-
tosuojalaissa (516/2004) säädetään viestin-
nän luottamuksellisuudesta. Työpaikalla to-
teutettavan kameravalvonnan edellytyksistä 
säädetään yksityisyyden suojasta työelämäs-
sä annetun lain 5 luvussa. Yhteistoimintame-
nettely on toteutettava ottaen huomioon mitä 
edellä tarkoitetussa laissa asiasta säädetään ja 
ennen kuin mahdolliset toimenpiteet otetaan 
käyttöön. 

Lisäksi sähköpostin ja tietoverkon käytön 
periaatteet sekä virkamiehen sähköpostin ja 
muuta sähköistä viestintää koskevien tietojen 
käsittelyt kuuluisivat yhteistoimintamenette-
lyn piiriin 3 kohdan mukaan. Nämä tarkoit-
taisivat lähinnä periaatteita ja käytäntöjä sii-
tä, miten työpaikalla saa käyttää ja hyödyntää 
tietoverkkoja ja sähköpostia. 

Henkilöstörahastolaissa on säännökset sii-
tä, että henkilöstörahastojen perustaminen ja 
henkilöstörahastoeriä kerryttävä tulos- tai 
voittopalkkiojärjestelmä sekä mainitusta jär-
jestelmästä luopuminen ja henkilöstörahaston 
purkaminen on käsiteltävä yhteistoimintame-
nettelyssä. Pykälän 4 kohta olisi lähinnä viit-
taussäännös siitä, että yhteistoimintamenette-
ly on toteutettava, jos edellä mainittuja toi-
menpiteitä harkitaan. 

14 §. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. 
Pykälässä säädettäisiin henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelmasta. Nykysääntelystä poiketen 
velvollisuus laatia henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelma koskisi valtion liikelaitosten li-
säksi myös virastoja. Lisäksi suunnitelman 
sisältö olisi laajempi. Henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelma voisi sisältyä myös muihin 
suunnitelmiin.  

Pykälä koskisi 1 momentin mukaan virasto-
ja ja valtion liikelaitoksia, joiden tulisi vuo-
sittain vahvistaa henkilöstö- ja koulutussuun-
nitelma. Suunnitelman sisällöstä säädettäisiin 
2 momentissa. Säännös vastaisi yritysten yh-
teistoimintalain 16 §:n 3 momentin säännök-
siä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sisäl-
löstä määräaikaisten sopimusten määrän sekä 
3—5 kohdan osalta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yritys-
ten yhteistoimintalain 16 §:n 4 momentin 3 ja 
4 kohtaa vastaavasti asioista, joihin henkilös-
tö- ja koulutussuunnitelmassa tulisi 2 mo-
mentissa säädetyn lisäksi kiinnittää huomio-
ta.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin amma-
tillisen osaamisen kehittämisestä pidempään 
vaille jääneiden virkamiesten osalta menette-
lystä, jonka mukaan työnantajan on pyydet-
täessä selvitettävä koulutussuunnitelman kä-
sittelyn yhteydessä, miten jatkossa on tarkoi-
tus ylläpitää näiden henkilöiden ammatillista 
osaamista. Säännös vastaisi yritysten yhteis-
toimintalain 20 §:n 4 momentin säännöstä. 

Pykälän 5 momentissa olisi säännös, jonka 
mukaan työnantajan irtisanoessa henkilöstöä 
muusta kuin virkamiehestä johtuvasta syystä 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan olisi 
tehtävä tarvittavat muutokset jo irtisanomisia 
koskevien yhteistoimintaneuvottelujen yh-
teydessä. Näistä neuvotteluista säädettäisiin 
lain 5 luvussa. Jos virastolla on oikeus irtisa-
noa virkamies muusta kuin virkamiehestä 
johtuvasta syystä, voi muutoksilla olla vaiku-
tuksia myös palvelukseen jäävien virkamies-
ten asemaan, erityisesti silloin, kun irtisano-
misista huolimatta viraston tehtävät ja palve-
luvelvoitteet säilyvät ennallaan. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelma päivitetään. Tarkoituksena on 
selvittää, aiheuttavatko toisaalta irtisanomiset 
ja toisaalta mahdolliset toimintojen uudel-
leenjärjestelyt esimerkiksi muutoksia työhön 
jäävien virkamiesten tehtäviin ja koulutustar-
peisiin. Tämä päivitys tulisi tehdä irtisanomi-
sia koskevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, 
mutta henkilöstö- ja koulutussuunnitelman 
tarkoituksesta johtuvista syistä neuvottelut 
voitaisiin käydä yhteistoimintaneuvottelun 
loppupuolella tai erillisessä yhteistoiminta-
neuvottelussa, kun irtisanottavien lukumäärä 
ja työhön jäävien tehtävät olisivat tiedossa. 
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4 luku Yhteistoimintaneuvotteluissa 

käsiteltävät asiat 

15 §. Muutoksista johtuvat henkilöstövai-
kutukset. Pykälässä säädettäisiin niistä tilan-
teista, joiden johdosta yhteistoimintaneuvot-
telu olisi käytävä, jos muutoksista aiheutuu 
henkilöstövaikutuksia. Pykälän 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettaisiin toiminnan muut-
tamisella tai kehittämisellä sellaista toimin-
nan laajentamista tai supistamista, jolla olisi 
henkilöstövaikutuksia. Lainkohdan tarkoit-
tama tilanne on esimerkiksi toimintojen osit-
tainen tai vain jonkin palvelun muuttaminen 
tai ulkoistaminen. Kohta edellyttäisi, että 
muutettaisiin kokonaisuuksia eikä esimerkik-
si yksittäisen tuotteen tai palvelun laatua. 
Mikäli viraston toimintana olisi ainoastaan 
tietty palvelu, ja tämä palvelu muutettaisiin, 
myös tällainen muuttaminen olisi käsiteltävä 
yhteistoiminnassa. Organisaatiomuutoksilla 
on henkilöstövaikutuksia ja tämän vuoksi 
niiden käsittely yhteistoimintaneuvotteluissa 
on tarpeellista. Momentin 1 kohdan mukaiset 
muuttamiset ja kehittämiset olisi käsiteltävä 
yhteistoimintaneuvotteluissa, jos niillä on 
henkilöstövaikutuksia. Henkilöstösuunnitel-
massa käsiteltäisiin asiat, joilla olisi ilmeises-
ti vaikutusta henkilöstön rakenteeseen, mää-
rään tai laatuun sekä niissä odotettavissa ole-
vat muutokset. Siten esimerkiksi virkojen 
lakkauttamisiin liittyvät kysymykset tulisivat 
käsiteltäviksi osana henkilöstösuunnitelmaa.  

Momentin 2 kohdan mukaan yhteistoimin-
taneuvotteluissa käsiteltäviksi tulisivat asiat, 
jotka koskevat viraston lakkauttamista tai 
siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai viras-
ton tehtävien tai henkilöstön siirtoa taikka 
virkojen lakkauttamisesta vapautuvien mää-
rärahojen siirtoa toiseen virastoon luovutta-
vassa tai vastaanottavassa virastossa. Myös 
viraston osan lakkauttaminen tai siirtäminen 
tulee käsitellä yhteistoimintaneuvotteluissa. 

Virkamiesten tehtävät määräytyvät viraston 
tehtävien mukaan. Keskeiset tehtävät määri-
tellään yleisluonteisesti viranhakuilmoituk-
sessa ja niistä keskustellaan virkamiehen ja 
esimiehen välillä käytävien kehityskeskuste-
lujen yhteydessä.  

Momentin 3 kohdassa mainittua tehtävien 
muutosten olennaisuutta arvioitaessa olisi 

huomioitava miten muutos vaikuttaa tehtävi-
en muuttumisena, muutoksina palkkauksessa, 
viran tai toimen pysyvyydessä, henkilön 
mahdollisuuksissa jatkaa ammattitaitoaan 
vastaavissa tehtävissä tai muina uudelleenjär-
jestelyistä johtuvina muutoksina. Olennai-
suus arvioitaisiin kokonaisharkinnalla, jossa 
olisi otettava huomioon muun muassa muu-
toksen kestoaika ja laajuus. Työtehtävien vä-
häisiä muutoksia esiintyy arkipäivän työelä-
mässä lähes päivittäin. Tällaisista muutoksis-
ta ei tarvitsisi toteuttaa yhteistoimintaneuvot-
teluja. Sen sijaan jos toimenpide aiheuttaisi 
esimerkiksi työtehtävien sisältöön tuntuvia ja 
pidempiaikaisia muutoksia, kuuluisivat ne 
neuvoteltaviin asioihin. Työtilojen järjestely-
jä koskevien vaikutusten olennaisuus arvioi-
taisiin muiden vaikutusten tapaan virkamie-
hen kannalta, jolloin olisi otettava huomioon 
työpaikan tai -kohteen sijaintia koskevien 
muutosten ohella työhuonejärjestelyt kuten 
toimistohuoneiden muutos avo- tai moniti-
laksi.  

Momentin 4 kohdan perusteella yhteistoi-
mintaneuvottelussa käsiteltäisiin olennaiset 
kone- ja laitehankinnat, jos niillä on henki-
löstövaikutuksia. Edelleen virastoissa olisi 
mahdollista normaalin päätöksenteon puit-
teissa hankkia koneita ja laitteita. Yhteistoi-
mintaneuvottelussa olisi käsiteltävä sellaiset 
merkittävät hankinnat, joilla on välittömiä tai 
välillisiä henkilöstövaikutuksia.  

Momentin 5 kohdan mukaan yhteistoimin-
taneuvottelussa olisi käsiteltävä ulkopuolisen 
työvoiman käytöstä aiheutuvat muutokset, 
joilla on henkilöstövaikutuksia. Ulkopuoli-
sella työvoimalla tarkoitettaisiin sekä vuokra-
työn käyttöä että alihankintaa. Tämän kohdan 
perusteella yhteistoimintaneuvottelussa käsi-
teltäväksi tulisivat nimenomaan käytöstä ai-
heutuvat henkilöstövaikutukset. Yhteistoi-
mintamenettelyssä olisi 12 §:n 5 kohdan pe-
rusteella käsiteltävä ulkopuolisen työvoiman 
käyttöä koskevat yleiset periaatteet.  

Yhteistoimintaneuvottelun ja toimenpiteen 
vaikutusten olennaisuutta arvioitaessa tulisi 
kiinnittää huomiota siihen, koskeeko muutos 
koko henkilöstöä vai yksittäistä virkamiestä. 
Olennaisuutta arvioitaessa otettaisiin huomi-
oon, kuinka suureen henkilöstömäärään vai-
kutus kohdistuu tai kuinka merkityksellinen 
vaikutus olisi. Olennaisuusvaatimus voisi 
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kuitenkin tapauskohtaisesti täyttyä myös, 
vaikka muutoksen kohteena olisi yksi virka-
mies. 

Pykälän 2 momentin mukaan ennen kuin 
työnantaja päättää tässä pykälässä tarkoite-
tusta asiasta tai virastossa otettaisiin käyttöön 
pykälässä tarkoitettu suunnitelma, tavoitteet, 
periaatteet tai muu järjestely tai tällaisen 
muutos, olisi käsiteltävä valmisteilla olevien 
toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja 
vaihtoehtoja. Tavoitteena olisi yksimielisyy-
den saavuttaminen.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos kyseessä 
on 1 momentissa tarkoitettu muutos, jonka 
arvioidaan johtavan irtisanomiseen, lomaut-
tamiseen tai osa-aikaistamiseen, yhteistoi-
mintaneuvotteluissa noudatetaan 5 luvun 
säännöksiä. 

16 §. Työnantajan neuvotteluesitys. Yhteis-
toimintaneuvottelun käynnistämiseksi työn-
antajan olisi tehtävä pykälän 1 momentin 
mukaan neuvotteluesitys. Se olisi tehtävä 
niin hyvissä ajoin ennen yhteistoimintaneu-
vottelujen aloittamista, että henkilöstöryhmi-
en edustajilla olisi riittävästi aikaa valmistau-
tua yhteistoimintaneuvotteluihin kuitenkin 
vähintään kolme arkipäivää ennen yhteistoi-
minnan alkamista. Pääsääntöisesti neuvotte-
luesitys olisi tehtävä tätä aikaisemmin. Jos 
neuvotteluesityksessä tarkoitettu asia koskee 
useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, neu-
votteluesitys olisi tehtävä siten, että kaikilla 
asianomaisten henkilöstöryhmien edustajilla 
olisi mahdollisuus käsitellä aloitteessa esitet-
tyä asiaa myös keskenään ennen yhteistoi-
mintaneuvottelun alkamista. 

Arkipäiväksi luetaan kaikki muut kalente-
ripäivät paitsi lauantai, sunnuntai, kirkolliset 
juhlapäivät, jouluaatto, juhannusaatto, itse-
näisyyspäivä ja vapunpäivä. Myös virkamie-
hen lomapäivä luetaan arkipäiväksi.  

Riittävää aikaa arvioitaessa olisi otettava 
huomioon, että henkilöstön edustajan valmis-
tautumismahdollisuus edellyttää käsiteltävän 
asian taustojen selvittelyä ja usein hänen 
edustamiensa virkamiesten kuulemista. Tä-
män vuoksi aikaa varattaessa olisi otettava 
huomioon muun muassa asian laajuus, henki-
löstöryhmän edustajan edustamien virka-
miesten määrä ja toimipaikan tai -paikkojen 
sijainti ja lukumäärä sekä työpaikalla käytös-
sä olevat työaikamuodot. Edellä sanottu 

huomioon ottaen riittävä aika edellyttäisi 
pääsääntöisesti useampia päiviä niissä tilan-
teissa, joissa on kyse viraston tai sen osan 
lakkauttamisesta, ulkoistamisesta tai vastaa-
vista useita henkilöstöryhmiä koskevista 
merkittävistä uudelleen järjestelyistä. Asian 
koskiessa useampaa kuin yhtä henkilöstö-
ryhmää, olisi työnantajan varattava henkilös-
töryhmien edustajille lisäaikaa keskinäiseen 
valmisteluun, jotta säännöksen tarkoitus voisi 
toteutua. 

Pykälän 2 momentin mukaan neuvotteluesi-
tyksessä tai sen antamisen yhteydessä työn-
antajan olisi samalla ilmoitettava myös yh-
teistoimintaneuvottelujen alkamisaika ja 
paikka sekä tiedot käsiteltävistä asioista. 

17 §. Liikkeen luovutus. Pykälässä säädet-
täisiin liikkeen luovuttajan ja luovutuksen-
saajan tiedottamisvelvollisuudesta henkilös-
tön edustajille. Tämä pykälä olisi uusi, koska 
nimenomainen 5 e pykälä liikkeen luovutuk-
sesta lisättiin valtion virkamieslakiin lain-
muutoksella (1548/2011), joka tuli voimaan 
1.1.2012.  

Pykälän 1 momentin mukaan liikkeen luo-
vuttajan tai luovutuksensaajan olisi selvitet-
tävä niille henkilöstön edustajille, joiden 
edustamia työntekijöitä luovutus koskee, 
luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajan-
kohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työn-
tekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelli-
set ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut 
työntekijöitä koskevat toimenpiteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan luovuttajan 
olisi annettava 1 momentissa tarkoitetut hal-
lussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien 
edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen 
toteutumista. Vastaavasti luovutuksensaajan 
olisi annettava 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä 
ajoin ja viimeistään viikon kuluttua luovu-
tuksen toteutumisesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan jos liikkeen 
luovutuksesta aiheutuisi tässä laissa tarkoitet-
tuja henkilöstövaikutuksia, niistä neuvoteltai-
siin siten kuin muualla tässä laissa säädetään. 
Tällöin on noudatettava mitä työnantajan 
aloitteesta, annettavista tiedoista ja yhteis-
toimintaneuvotteluista muuten säädetään. 

18 §. Ulkopuolisen työvoiman käyttö. Py-
kälän 1 momentin mukainen ilmoitus tulisi 
tehdä niille henkilöstön edustajille, joiden 
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edustaman henkilöstöryhmän tehtäviä asia 
koskee. Ilmoituksesta tulisi käydä ilmi ulko-
puolisen työvoiman suunniteltu määrä, hei-
dän työtehtävänsä ja sopimuksen suunniteltu 
kestoaika. Vaikka ilmoituksen antamistapaa 
ei ehdoteta säädettäväksi, olisi työnantajan 
huolehdittava siitä, että ilmoituksen anta-
misajankohta voidaan myöhemmin todentaa 
ottaen huomioon pykälässä ehdotettu. Näin 
ollen ilmoitus tulisi pääsääntöisesti antaa kir-
jallisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan saatuaan il-
moituksen, asianomaisen henkilöstön edusta-
jalla olisi oikeus viimeistään ilmoitusta seu-
raavana toisena arkipäivänä vaatia työnanta-
jan harkitseman sopimuksen käsittelemistä 
yhteistoimintaneuvottelussa. Päiviä arvioita-
essa asiaan ei vaikuta henkilöstön edustajan 
omat työ- tai vapaa-aikajärjestelyt, vaan ne 
määräytyisivät tässä tapauksessa tavanomai-
sen viisipäiväisen työviikon mukaan.  

Asiaa koskeva yhteistoiminta olisi toteutet-
tava viikon kuluessa vaatimuksen esittämi-
sestä. Viikko tarkoittaa tässä yhteydessä ka-
lenteriviikkoa. Yhteistoiminnassa käsiteltäi-
siin muun muassa työnantajan harkitseman 
sopimuksen perusteet, sen vaikutukset viras-
ton omiin virkamiehiin ja ulkopuolisen työ-
voiman laajuuteen liittyvät vaihtoehdot. Tänä 
aikana työnantaja ei saisi tehdä sopimusta ul-
kopuolisen työvoiman käyttämisestä. Määrä-
ajan jälkeen työnantaja voisi tehdä asiasta 
päätöksen.  

Pykälän 3 momentissa olisi yhteistoimintaa 
koskeva rajaus. Henkilöstön edustaja ei voisi 
vaatia yhteistoimintaneuvotteluja, jos tarkoi-
tuksena on teettää ulkopuolisella työvoimalla 
työtä, jota viraston henkilöstö ei vakiintuneen 
käytännön mukaan suorita. Vastaava rajaus 
koskisi myös sellaisia lyhytaikaisia ja kiireel-
lisiä töitä sekä asennus-, korjaus- tai huolto-
töitä, joiden teettäminen ei ole mahdollista 
viraston omalla henkilöstöllä. Vaikka sään-
nöksen mukaan työnantajalla ei olisi tämän 
lain mukaista yhteistoimintavelvoitetta, olisi 
hänellä kuitenkin 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitusvelvollisuus myös tässä momentissa 
tarkoitetusta vuokratyövoimaa koskevasta 
sopimuksesta.  

Periaatteena on, että ulkopuolisen työvoi-
man käytön ei tule johtaa virastossa samoissa 
tehtävissä samaan aikaan työskentelevien 

omien virkamiesten tehtävien vähenemiseen 
tai loppumiseen.  

19 §. Henkilöstön edustajille annettavat 
tiedot. Työnantajan olisi pykälän 1 momentin 
mukaan annettava ennen yhteistoimintaneu-
vottelujen aloittamista käsiteltävän asian 
kannalta tarpeelliset, käytettävissään olevat 
tiedot asianomaisille henkilöstön edustajille 
tai virkamiehelle itselleen. Pykälässä koros-
tettaisiin avoimuutta, minkä vuoksi työnanta-
jan olisi annettava kaikki sillä hetkellä hänen 
käytettävissään olevat tiedot. 

Lain tarkoituksen toteuttamiseksi on perus-
teltua, että yhteistoimintaneuvottelut aloitet-
taisiin mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa, jolloin myös avoin yhteistoiminta toteu-
tuu parhaiten. Näin ollen tietojen laadullisia 
kriteereitä ei tulisi asettaa liian korkeiksi, 
vaan tärkeämpää olisi aloittaa yhteistoiminta 
mahdollisimman varhain. Tiedot tulisi ensisi-
jaisesti liittää 16 §:ssä tarkoitettuun työnanta-
jan neuvotteluesitykseen. Ne voitaisiin kui-
tenkin antaa myös erikseen ennen yhteistoi-
mintaneuvottelujen aloittamista, koska jois-
sakin tilanteissa on tarkoituksenmukaista il-
moittaa tässä luvussa tarkoitettujen asioiden 
käsittelystä mahdollisimman varhain, vaikka 
työnantajalla ei ole vielä esittää siihen liitty-
viä yksityiskohtaisempia tietoja. Tällöinkin 
työnantajan on otettava huomioon, että tiedot 
annetaan niin varhaisessa vaiheessa ennen 
neuvottelujen alkamista, että henkilöstön 
edustajilla on mahdollisuus valmistautua asi-
an käsittelyyn ja käsitellä asiaa keskenään, 
jos asia koskee useaa henkilöstöryhmää. Täs-
tä asiasta voitaisiin työnantajan ja asian-
omaisten henkilöstön edustajien kanssa sopia 
myös toisin.  

20 §. Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen. 
Pykälän mukaan viraston katsottaisiin täyttä-
neen tässä luvussa tarkoitetun yhteistoimin-
tavelvoitteensa, kun se on menetellyt siten 
kuin tässä luvussa säädetään ja asioista on 
neuvoteltu lain tarkoituksen mukaisesti yk-
simielisyyden saavuttamiseksi. Tämä edellyt-
täisi muun muassa, että henkilöstön edustajat 
ovat saaneet työnantajalta asianmukaisesti 
sekä neuvotteluesityksen että neuvottelujen 
kohteena olevan asian kannalta kaikki tar-
peelliset käytettävissä olevat tiedot ennen 
neuvotteluja. Käytäville neuvotteluille tulisi 
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varata riittävästi aikaa. Asioiden erilainen 
luonne saattaa vaatia erilaisia käsittelyaikoja. 

 
5 luku Yhteistoimintaneuvottelut 

työvoiman käyttöä vähennet-
täessä 

21 §. Työnantajan esitys yhteistoiminta-
neuvottelujen käynnistämiseksi. Pykälän 
1 momentin mukaan työnantajan olisi käyn-
nistettävä tässä luvussa tarkoitettu yhteistoi-
mintaneuvottelu, kun työnantajan harkitta-
vaksi tulee yhden tai useamman virkamiehen 
irtisanominen, lomauttaminen tai osa-
aikaistaminen. Työnantajan olisi annettava 
neuvotteluesitys sekä yhteistoimintaneuvotte-
lujen että työllistämistoimenpiteiden käyn-
nistämiseksi. Neuvotteluesitys olisi annettava 
viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen 
aloittamista ja se olisi annettava kirjallisena. 
Määräaika laskettaisiin kalenteripäivinä, ei 
arkipäivinä.  

Pykälän 2 momentin mukaan neuvotteluesi-
tyksestä tulisi käydä ilmi ainakin neuvottelu-
jen alkamisaika ja -paikka sekä pääkohdittain 
ehdotus käsiteltävistä asioista. Lain tavoit-
teena on, että neuvottelut alkavat mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi 
vaatimuksena olisi ainoastaan pääkohdittai-
nen ehdotus käsiteltävistä asioista.  

22 §. Yhteistoimintaneuvottelujen osapuo-
let. Tässä luvussa tarkoitetuista asioista neu-
voteltaessa osapuolina olisivat työnantaja ja 
henkilöstöryhmän tai henkilöstöryhmien 
edustajat. Neuvottelut voitaisiin käydä vaih-
toehtoisesti myös 7 §:ssä tarkoitetussa yhteis-
toimintaelimessä. 

Jos irtisanominen, lomauttaminen tai osa-
aikaistaminen koskisi vain yksittäistä virka-
miestä, käsiteltäisiin asia ensisijaisesti pykä-
län 2 momentin mukaan työnantajan ja tämän 
virkamiehen tai näiden virkamiesten välillä. 
Tällöinkin kullakin virkamiehellä olisi kui-
tenkin oikeus vaatia, että häntä koskevasta 
asiasta neuvotellaan myös hänen edustajansa 
ja työnantajan kesken. 

23 §. Työnantajan annettavat tiedot. Kun 
työnantaja harkitsee tässä luvussa tarkoite-
tuissa tilanteissa vähintään kymmenen vir-
kamiehen irtisanomista, lomauttamista yli 90 
päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan 
olisi annettava pykälän 1 momentin mukaan 

asianomaisten virkamiesten edustajille käy-
tettävissään olevat seuraavat tiedot. Momen-
tin 1 kohdan mukaan olisi annettava tiedot 
aiottujen toimenpiteiden perusteista. Momen-
tin 2 kohdan mukaan jo tässä vaiheessa tulisi 
antaa alustava arvio irtisanomisten, lomaut-
tamisten ja osa-aikaistamisten määrästä ja 
kohdistumisesta henkilöstöön. Momentin 
3 kohdan mukaan tulisi antaa tiedot periaat-
teista, joiden mukaan irtisanomisten, lomaut-
tamisten ja osa-aikaistamisten kohteiksi jou-
tuvat virkamiehet määräytyvät. Momentin 
4 kohdan mukaan samalla työnantajan tulisi 
antaa myös arvio ajasta, jonka kuluessa mah-
dolliset irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-
aikaistamiset aiotaan toteuttaa. Tiedot olisi 
annettava aina kirjallisesti.  

Pykälän 2 momentin mukaan henkilöstön 
edustajille annettavat tiedot olisi liitettävä jo 
neuvotteluesitykseen. Työnantajan neuvotte-
luesityksen jälkeen tälle kertyneet lisätiedot 
voitaisiin antaa viimeistään yhteistoiminta-
neuvottelut käynnistävässä neuvottelussa. Si-
ten neuvottelut voidaan käynnistää, vaikka 
kaikkia asiaan vaikuttavia tietoja ei olisikaan 
käytettävissä vielä neuvotteluesitystä annet-
taessa. Tavoitteena on nimenomaan, että 
neuvottelut käynnistettäisiin mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa eikä niiden aloittamista 
pitkitettäisi asiaan vaikuttavien kaikkien tie-
tojen hankkimisen vuoksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan jos työnantaja 
harkitsee alle kymmenen virkamiehen irtisa-
nomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, 
taikka vähintään kymmenen virkamiehen 
lomauttamista enintään 90 päivän ajaksi, 
työnantaja voisi antaa 1 momentissa tarkoite-
tut tiedot asianomaisille virkamiehille tai 
heidän edustajilleen. Koska pykälässä ehdo-
tetaan tehtäväksi ero yli 90 päivää kestävien 
ja vähintään kymmeneen virkamieheen koh-
distuvien sekä enintään 90 päivää kestävien 
mutta alle kymmeneen virkamieheen kohdis-
tuvien lomautusten välillä, sovellettaisiin täs-
sä momentissa tarkoitettua tietojen antamista 
myös sellaisiin lomautuksiin, joiden arvioi-
daan kestävän vähintään 90 päivää, mutta 
jotka kohdistuvat alle kymmeneen virkamie-
heen. Momenttia sovelletaan myös enintään 
90 tai tasan 90 päivää kestäviin lomautuksiin, 
jotka kohdistuvat vähintään kymmeneen vir-
kamieheen. Tiedot voitaisiin antaa suullisesti. 
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Jos virkamies tai asianomaisen henkilöstön 
edustaja pyytäisi, työnantajan olisi annettava 
tiedot kirjallisesti. Sekä virkamies että henki-
löstön edustaja voisivat pyytää ja saada tiedot 
kirjallisesti toisistaan riippumatta. 

24 §. Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle. 
Työnantajan esittäessä käsiteltäväksi yhteis-
toimintaneuvotteluissa toimenpiteitä, jotka 
voivat johtaa virkamiehen irtisanomiseen, 
lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, olisi 
21 §:ssä tarkoitettu työnantajan esitys tai siitä 
ilmenevät tiedot toimitettava kirjallisesti 
myös työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään 
yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa, ellei 
näitä tietoja ole toimitettu sille aikaisemmin 
muussa yhteydessä. 

25 §. Toimintasuunnitelma ja toimintaperi-
aatteet työllistymisen edistämiseksi. Sään-
nöksen tarkoituksena olisi tiivistää työnanta-
jan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten 
välistä yhteistyötä. Tällä yhteistoiminnalla 
tehostettaisiin noudatettavia menettelytapoja 
selvitettäessä ja neuvoteltaessa taloudellisilla 
ja tuotannollisilla perusteilla harkittujen irti-
sanomisten perusteita, vaikutuksia ja vaihto-
ehtoja. Samalla edistettäisiin irtisanottavien 
virkamiesten työllistymistä mahdollisimman 
joustavasti ja nopeasti myös toisten työnanta-
jien palvelukseen. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työllis-
tymistä edistävästä toimintasuunnitelmasta. 
Työnantajan olisi annettava yhteistoiminta-
neuvottelujen alussa henkilöstön edustajille 
esitys työllistymistä edistäväksi toiminta-
suunnitelmaksi, jos työnantaja harkitsee vä-
hintään kymmenen virkamiehen irtisanomis-
ta taloudellisin tai tuotannollisin perustein. 
Esitystä valmistellessaan työnantajan olisi 
selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten 
kanssa myös työllistymiseen tarvittavat julki-
set työvoimapalvelut. Neuvottelujen tarkoitus 
huomioon ottaen on tärkeää, että toiminta-
suunnitelmaesitys annetaan henkilöstön 
edustajille mahdollisimman aikaisessa neu-
vottelujen vaiheessa. Tämän vuoksi toiminta-
suunnitelman ei tarvitsisi olla valmis koko-
naisuus, kun se esitetään henkilöstön edusta-
jille, vaan se olisi työnantajan laatima esitys 
2 momentissa säädettävistä asiakokonaisuuk-
sista. Myös työvoimaviranomaisten tarjoamat 
julkiset työvoimapalvelut voidaan yksityis-

kohtaisemmin selvittää neuvottelujen kulues-
sa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toimin-
tasuunnitelman sisällöstä ja yhteistyöstä hen-
kilöstöryhmien edustajien kanssa suunnitel-
maa edelleen kehitettäessä. Toimintasuunni-
telmasta tulisi käydä ilmi yhteistoimintaneu-
vottelujen suunniteltu aikataulu ja neuvotte-
luissa noudatettavat menettelytavat, suunni-
tellut, irtisanomisaikana noudatettavat toi-
mintaperiaatteet julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetussa laissa (1295/2002) tarkoitettuja 
palveluja käytettäessä sekä työnhaun ja kou-
lutuksen edistämiseksi. Näin neuvottelume-
nettely muotoutuisi selkeämmäksi ja se voisi 
edetä johdonmukaisesti vaiheittain.  Henki-
löstön edustajat pystyvät myös paremmin 
valmistautumaan kulloiseenkin neuvotteluti-
lanteeseen, kun he tietävät, mitä asioita kus-
sakin kokouksessa käsitellään. Samalla työ-
voimaviranomaisten tarjoamia työllistymis-
mahdollisuuksia samoin kuin muiden tarvit-
tavien toimenpiteiden hyväksikäyttöä voi-
daan tehostaa. Toimintasuunnitelma ei saa 
syrjäyttää muita irtisanomisiin sovellettavia 
säännöksiä tai määräyksiä. Tämän vuoksi 
suunnitelmaa laadittaessa tulisi ottaa huomi-
oon, mitä työvoiman vähentämisestä sääde-
tään tai virka- ja työehtosopimuksin sovitaan. 
Toimintasuunnitelmasta olisi neuvoteltava 
henkilöstön edustajien kanssa irtisanomisia 
koskevien yhteistoimintaneuvottelujen osana. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tapauk-
sista, joissa työnantaja harkitsisi alle kym-
menen virkamiehen irtisanomista. Säännös 
tulisi sovellettavaksi, kun työnantaja aikoo ir-
tisanoa yhdenkin virkamiehen taloudellisin ja 
tuotannollisin perustein. Tällöinkin työnanta-
jan olisi yhteistoiminnassa esitettävä ne peri-
aatteet, joiden mukaisesti irtisanomisajan ku-
luessa tuetaan virkamiehen oma-aloitteista 
hakeutumista muuhun työhön tai koulutuk-
seen sekä hänen työllistymistään julkisesta 
työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoite-
tuilla palveluilla. Työnantajan olisi näissäkin 
tapauksissa selvitettävä käytettävissä olevat 
mahdollisuudet tukea irtisanottavien pikaista 
työllistymistä uudelleen ja esitettävä ne yh-
teistoiminnan aikana virkamiehille tai heidän 
edustajilleen.  

26 §. Neuvotteluvelvoitteen sisältö. Pykälän 
mukaan jos työnantajan harkitsemat, viraston 
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toimintaa koskevat ratkaisut johtavat yhden 
tai useamman virkamiehen irtisanomiseen, 
lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen olisi 
tässä luvussa tarkoitetut yhteistoimintaneu-
vottelujen kohteena olevat asiat käsiteltävä 
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden 
saavuttamiseksi. Neuvotteluvelvoitteen sisäl-
lön osalta ei tehtäisi eroa sen välillä, kuinka 
monen virkamiehen irtisanomista, lomautta-
mista tai osa-aikaistamista tai kuinka pitkäksi 
ajaksi lomauttamista työnantaja harkitsee. 
Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen edellyttäi-
si kaksivaiheista yhteistoimintaa. Neuvotte-
luissa käsiteltäisiin ensin toimenpiteiden pe-
rusteet ja vaikutukset ja sen jälkeen erikseen 
ehdotetun 25 §:n mukainen toimintasuunni-
telma tai toimintaperiaatteet, vaihtoehdot 
työvoiman vähentämisen kohteena olevan 
henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä työvoiman 
vähentämisestä virkamiehille aiheutuvien 
seurausten lieventämiseksi. Tämän jälkeen 
käsiteltäisiin esitetyt toimenpiteet. Tarkoituk-
sena on jättää henkilöstön edustajille aikaa 
keskinäiseen neuvonpitoon esitettyjen suun-
nitelmien osalta. 

Neuvotteluissa käsiteltäviä asioita olisivat 
erityisesti koulutus- ja uudelleensijoittamis-
mahdollisuudet sekä työ- ja työaikajärjeste-
lyt, joihin virka- ja työehtoja koskevat sopi-
mukset tarjoavat nykyisin mahdollisuuden. 
Koulutusratkaisuja tulisi tarkastella yhdessä 
työvoimaviranomaisten kanssa ja viraston 
yksinomaan tarjoamia mahdollisuuksia laa-
jemmin. Muita asioita voisivat olla esimer-
kiksi vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön, opinto-
vapaalle ja vastaaviin järjestelyihin haluavien 
määrä sekä eläkeratkaisut. Jos työvoiman 
käytön vähentämisestä ei voida luopua, yh-
teistoimintaneuvotteluissa tulisi käsitellä 
myös mahdollisuudet vähentää irtisanomisis-
ta, lomauttamisista ja osa-aikaistamisista ai-
heutuvia sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. 
Tällaisia ovat esimerkiksi töihin jäävien työ-
järjestelyt ja koulutustarpeet, joiden johdosta 
olisi tehtävä tarvittavat muutokset ehdotetus-
sa 14 §:ssä tarkoitettuun henkilöstö- ja koulu-
tussuunnitelmaan, sekä muut viraston tarjo-
amiin etuuksiin liittyvät kysymykset. 

27 §. Yhteistoimintavelvoitteen täyttymi-
nen. Pykälän 1 momentti koskisi tilanteita, 
joissa työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 
lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdis-

tuisivat alle kymmeneen virkamieheen taikka 
enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset 
vähintään kymmeneen virkamieheen. Näissä 
tilanteissa työnantajan katsottaisiin täyttä-
neen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotte-
lut olisi käyty tässä luvussa tarkoitetulla ta-
valla 14 päivän ajanjaksona niiden alkami-
sesta lukien. Neuvotteluihin varattu aika tar-
koittaisi kalenteripäiviä ja aika laskettaisiin 
ensimmäisestä neuvottelupäivästä tämä päivä 
mukaan lukien. Neuvotteluajasta ja neuvotte-
luvelvoitteen täyttymisestä voitaisiin sopia 
myös toisin neuvotteluun osallistuneiden 
kesken. Neuvotteluaikaa pidennettäisiin tä-
män momentin osalta nykyiseen vastaavaan 
säännökseen verrattuna. 

Pykälän 2 momentti koskisi työnantajan 
harkitsemia irtisanomisia, lomauttamisia ja 
osa-aikaistamisia ja 90 päivää pidempiä lo-
mautuksia, kun ne kohdistuvat vähintään 
kymmeneen virkamieheen. Neuvotteluvel-
voitteen täyttyminen olisi muutoin sama kuin 
ehdotetussa 1 momentissa, mutta neuvottelu-
aika olisi kuusi viikkoa. Myös tästä neuvotte-
luajasta ja neuvotteluvelvoitteen täyttymises-
tä voitaisiin sopia toisin. Neuvottelut voivat 
päättyä myös ennen laissa säädettyjä määrä-
aikoja, jos osapuolet saavuttavat neuvotelta-
vista asioista yhteisymmärryksen.  

Pykälässä säädettävä lyhyempi tai pitempi 
neuvotteluaika määräytyisi kulloinkin käsi-
teltävän asian ajallisen yhteyden mukaan. 
Neuvotteluja ei voitaisi osittaa koskemaan 
pienempää virkamiesmäärää tai lyhyempää 
lomautusaikaa kuin mistä niiden asiallisen ja 
ajallisen yhteyden vuoksi on tosiasiallisesti 
kysymys. 

Pykälän 3 momentissa olisi säännös, jonka 
mukaan jos yhteistoimintaneuvottelu olisi 
aloitettu ennen viraston tai sen osan tehtävien 
tai henkilöstön toiseen virastoon siirtämistä, 
vastaanottavan viraston osalta neuvottelu-
ajaksi laskettaisiin myös se aika, jonka se on 
ollut neuvotteluissa osapuolena. 

28 §. Työnantajan selvitysvelvollisuus. Py-
kälän 1 momentin mukaan työnantajan olisi 
esitettävä yhteistoiminnan jälkeen kohtuulli-
sen ajan kuluessa henkilöstön edustajille sel-
vitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella 
harkittavista päätöksistä. 

Selvityksestä tulisi 2 momentin mukaan 
käydä ilmi, neuvotteluista riippuen, ainakin 
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irtisanottavien, lomautettavien ja osa-
aikaistettavien määrät, lomautusten kestoajat 
sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo 
panna toimeen päätöksensä työvoiman käy-
tön vähentämisestä.  

Tässä vaiheessa kysymys olisi useimmiten 
harkinnan kohteena olevasta päätöksestä, jo-
hon yhteistoiminnassa käsiteltyjen vaihtoeh-
tojen jälkeen työnantaja on päätymässä. 
Useimmiten ainakaan useampaa henkilöä 
koskevien irtisanomisten kysymyksessä ollen 
virkamiehiä ei vielä tällöin ole voitu nimetä. 
Tämän vuoksi selvityksestä tulisi käydä ilmi 
ainakin irtisanottavien, lomautettavien tai 
osa-aikaistettavien määrät, lomautusten kes-
toajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja 
aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman 
käytön vähentämisestä. Selvityksen tarkoi-
tuksena olisi lieventää henkilöstön epävar-
muutta asian etenemisestä ja määrittää mah-
dollisuuksien mukaan sitä aikaa, minkä kulu-
essa käydyn yhteistoimintamenettelyn poh-
jalta päätökset viimeistään tehtäisiin. Jos ky-
symyksessä ei olisi tässä vaiheessa työnanta-
jan lopullinen päätös, eivät selvityksessäkään 
annettavat tiedot voisi olla lopullisia vaan 
suuntaa-antavia.  

Henkilöstön edustajan pyynnöstä olisi 
3 momentin mukaan työnantajan esitettävä 
1 momentissa tarkoitettu selvitys virkamie-
hille yhteisesti heitä koskevilta osin tai yksit-
täiselle virkamiehelle häntä koskevilta osin. 

Henkilöstön edustajaan sovellettaisiin, mitä 
lain 6 §:ssä säädetään. 

 
6 luku Yhteistoiminta valtionhallin-

toa ja yhtä tai useampaa hal-
linnonalaa koskevissa asioissa 

29 §. Valtionhallinnon ja hallinnonalojen 
yhteistoiminta. Pykälässä säädettäisiin 6 lu-
vun soveltamisalasta. Pykälän mukaan minis-
teriön käsitellessä valtionhallinnon, oman 
hallinnonalansa tai usean hallinnonalan hen-
kilöstöä koskevia asioita yhteistoimintaan 
sovellettaisiin tämän luvun säännöksiä.  

Pykälän 2 momentin mukaan yhteistoimin-
tamenettely tulisi aloittaa asian sellaisessa 
suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, jossa yh-
teistoiminnan tarkoituksena oleva osapuolien 
vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan 
vaikuttaminen voisi myös käytännössä toteu-

tua. Menettelyn tarkoituksena olisi lisätä 
osapuolten tietoja sekä yhteneviä käsityksiä 
asiasta ja edistää yhteisymmärrykseen pää-
syä.  

Lain tavoitteen mukaisesti valtionhallintoa 
koskevia ja poikkihallinnollisia asioita tulisi 
käsitellä henkilöstön edustajien kanssa yh-
teistoiminnassa samalla organisaatiotasolla 
kuin valmistelukin tehdään ennen lopullista 
päätöstä ja toimeenpanoa.  

30 §. Yhteistoiminnan osapuolet. Pykälässä 
säädettäisiin yhteistoiminnan osapuolista. 
Osapuolia olisivat työnantajan edustajana 
kukin ministeriö sekä henkilöstön edustajina 
valtion henkilöstöä edustavien pääsopijajär-
jestöjen nimeämät henkilöt.  

Lain 34 §:ssä säädettäisiin usean hallin-
nonalan hankkeita koskevasta sopimuksesta, 
jonka osapuolia olisivat hankkeen vastuumi-
nisteriö tai -ministeriöt sekä pääsopijajärjes-
töjen nimeämät edustajat.   

Pääsopijajärjestöistä yhteistoiminnan osa-
puolina olisivat kuitenkin vain ne järjestöt, 
joita asia koskee.  

31 §. Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat. 
Pykälässä säädettäisiin yhteistoimintamenet-
telyssä käsiteltävistä asioista. Pykälän mu-
kaan yhteistoimintamenettelyä noudatettai-
siin, kun ministeriö valmistelisi valtionhallin-
toa, omaa hallinnonalaansa tai useaa hallin-
nonalaa koskevia säännöksiä, määräyksiä ja 
ohjeita, jotka pääasiallisesti tai olennaisesti 
koskevat valtion henkilöstöä. Lisäksi kun 
ministeriö valmistelisi hallinnon kehittämis- 
ja muutoshankkeita, joilla on olennaista vai-
kutusta henkilöstön asemaan sekä päätöksiä 
tai asetuksia, joilla on tarkoitus toteuttaa vir-
kajärjestelyjä virastojen tai laitosten kesken 
tai useampaa kuin yhtä virastoa koskevia vir-
ka- ja tehtävärakenteen muutoksia tulisi asiat 
käsitellä yhteistoiminnassa.  

32 §. Yhteistoimintamenettely. Valtionhal-
linnon tai usean ministeriön hallinnonalan 
henkilöstöä yhteisesti koskevien menettely-
jen osalta yhteistoiminnan perusvelvoitteesta 
säädettäisiin tässä pykälässä. Asianomaisen 
ministeriön olisi ennen 31 §:ssä tarkoitetun 
asian ratkaisemista neuvoteltava valmisteilla 
olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksis-
ta ja vaihtoehdoista henkilöstön edustajien 
kanssa. 
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Pykälän 2 momentin mukaan ministeriön 
tulisi ennen yhteistoimintamenettelyä antaa 
henkilöstön edustajille asian käsittelyn kan-
nalta tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot tulisi 
antaa sellaisessa vaiheessa ja siinä muodossa, 
että niihin perehtyminen ja asiaan vaikutta-
minen olisi mahdollista. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
ministeriö voisi kuitenkin olla antamatta tie-
toja, jos asian valmistelu valtioneuvoston tai 
ministerin määräämästä perustellusta syystä 
tätä edellyttää. Perusteltu syy olisi tarkoitettu 
poikkeukseksi.  

33 §. Aloiteoikeus. Pykälän mukaan henki-
löstön edustajalla olisi oikeus tehdä aloitteita 
ja esityksiä yhteistoimintamenettelyä varten 
lain 31 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Jos mi-
nisteriö katsoisi, ettei asia kuulu yhteistoi-
mintamenettelyn piiriin, siitä olisi ilmoitetta-
va kirjallisesti perusteluineen asianomaiselle 
henkilöstön edustajalle.  

34 §. Sopiminen poikkihallinnollisessa ke-
hittämishankkeessa. Pykälän mukaan usean 
hallinnonalan hankkeiden osalta tulisi 
30 §:ssä mainittujen osapuolten hankkeen pe-
rustamisvaiheessa yhteisymmärryksessä vas-
tuuministeriön aloitteesta sopia kirjallisesti, 
miten hanketta koskeva yhteistoiminta aio-
taan järjestää, ketkä ovat yhteistoiminnan 
osapuolia, mitä hankkeeseen kuuluvia asioita 
yhteistoiminnassa käsitellään ja miten yhteis-
toiminta kirjataan. Lisäksi tulisi sopia tiedot-
tamisesta sekä henkilöstön edustajien oikeu-
desta kuulla ja saada tietoa hankkeessa käy-
tettäviltä asiantuntijoilta. Tarvittaessa poik-
kihallinnollista yhteistoimintaa koskevaa so-
pimusta olisi täydennettävä ja täsmennettävä 
hankkeen aikana. 

Perusvelvoite käsitellä asiaa yhteistoimin-
nassa poikkihallinnollisissa hankkeissa ennen 
lopullista päätöstä on sijoitettu lain 32 §:ään. 
Tässä pykälässä säädettäisiin mahdollisuus 
erikseen sopia varsinaisista menettelyn muo-
doista. Tarkoituksena olisi antaa osapuolille 
mahdollisuudet järjestää asian käsittely eri 
toimijoiden kannalta mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisesti asian laajuus ja vaikutta-
vuus huomioiden. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos 
hanketta koskevan yhteistoiminnan järjestä-
misestä ei päästäisi osapuolten kesken yh-
teisymmärrykseen, niin vastuuministeriö jär-

jestäisi yhteistoiminnan. Näin vältyttäisiin ti-
lanteelta, jossa yhteistoiminnan toteuttami-
nen voisi estyä siitä syystä, että osapuolten 
kesken ei päästä hankkeen alussa sopimuk-
seen sen järjestämisestä.  

35 §. Talousarvioehdotusta sekä toiminta- 
ja taloussuunnitelmaa koskevat asiat. Pykä-
lässä säädettäisiin ministeriön velvollisuu-
desta antaa tietoja henkilöstön edustajille 
valmistellessaan hallinnonalansa talousarvio-
ehdotusta tai toiminta- ja taloussuunnitelmaa. 
Ministeriön tulisi antaa tietoja ehdotuksen tai 
suunnitelman perustana olevasta toiminnan 
yleisestä kehityksestä sekä tietoja valmistel-
tavan ehdotuksen tai suunnitelman henkilös-
tövaikutuksista. Ministeriön tulisi myös kuul-
la näistä asioista henkilöstön edustajia. 

 
 

7 luku Erinäiset säädökset 

36 §. Yhteistoiminnan kirjaaminen. Pykä-
lässä olisi erotettu toisistaan yhteistoiminta-
menettelyä koskevat asiat, joista työnantajan 
olisi pyynnöstä pidettävä pöytäkirja, niistä 
yhteistoimintaneuvotteluista, joista työnanta-
jan olisi aina pidettävä pöytäkirjaa. Jaottelul-
la on haluttu korostaa sitä, että yhteistoimin-
nassa käsitellään luonteeltaan erilaisia asioita 
ja tästä johtuen myös käsittelyn kirjaamisessa 
on syytä noudattaa erilaisia menettelytapoja.  

Pykälän 1 momentin mukaan yhteistoimin-
tamenettelyssä tarkoitettujen asioiden osalta 
työnantajan olisi pyynnöstä huolehdittava sii-
tä, että yhteistoimintamenettelystä pidetään 
pöytäkirjaa. Työyksikkökokouksesta olisi 
tarpeen mukaan pidettävä pöytäkirjaa. Täl-
lainen tarve voi olla erityisesti silloin, jos ko-
kouksessa käsitellään henkilöstön kannalta 
olennaisia asioita.  

Pykälän 2 momentin mukaan työnantajan 
olisi huolehdittava siitä, että yhteistoiminta-
neuvotteluista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkir-
jasta tulisi käydä ilmi yhteistoimintaneuvot-
telujen ajankohdat ja niihin osallistuneet 
henkilöt sekä neuvottelujen tulos tai osapuol-
ten eriävät kannanotot. Eriävistä kannan-
otoista tulisi ilmetä molempien osapuolten 
näkökohdat käsiteltävään asiaan sekä neuvot-
telun päättyminen. Neuvoteltaessa lain 4 ja 
5 luvussa säännellyistä asioista on tarpeen, 
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että jälkikäteen voitaisiin todentaa neuvotte-
lujen käyminen ja niiden päättyminen. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhteistoimin-
nassa läsnä olleet myös tarkastaisivat pöytä-
kirjan ja varmentaisivat sen allekirjoituksel-
laan. Allekirjoittaminen koskisi vain yhteis-
toiminnan osapuolia eikä esimerkiksi mah-
dollisesti asiantuntijoina kuultuja henkilöitä. 
Jotta tällainen menettely ei muodostuisi liian 
hankalaksi toteuttaa käytännössä tai jotta vi-
rastossa voitaisiin noudattaa muita yhteisesti 
sovittuja käytäntöjä pöytäkirjan allekirjoit-
tamisesta ja varmentamisesta, niistä voitai-
siin sopia yhteistoiminnassa myös toisin. 
Pöytäkirja olisi annettava tiedoksi ilman ai-
heetonta viivytystä. 

37 §. Tiedottaminen. Pykälässä ehdotetaan, 
että työnantajalla olisi velvollisuus viivytyk-
settä tiedottaa yhteistoiminnassa käsitellyistä 
asioista. Yhteistoiminnan jälkeen on tärkeää, 
että viraston henkilöstö saa tietoonsa sen tu-
lokset. Työnantajan olisi tiedotettava yhteis-
toiminnassa aikaansaadun yksimielisyyden 
perusteella tai yhteistoiminnan päättymisen 
jälkeen muutoin tekemänsä päätöksen yksi-
tyiskohtainen sisältö ja voimaantuloajankoh-
ta joko asianomaisille henkilöstön edustajille 
tai kaikille niille virkamiehille, joita asia 
koskee. Työnantaja voisi tiedottaa vaihtoeh-
toisesti asiasta myös noudattaen niitä viras-
ton sisäisen tiedottamisen käytäntöjä, joista 
on neuvoteltu henkilöstön edustajien kanssa 
12 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Työnantaja voi-
si valita tilanteeseen sopivan tiedottamista-
van. Asioiden erilaisuudesta riippuen myös 
asioiden tiedottamisessa voitaisiin valita niis-
tä erilaisista tavoista, joita virastossa käyte-
tään ja jotka ovat asian luonteeseen nähden 
sopivia. Olennaista on, että ne virkamiehet, 
joiden asemaan tai palvelussuhteen ehtoihin 
asia vaikuttaa, saisivat odotettavissa olevista 
muutoksista varmuudella tiedon hyvissä 
ajoin riippumatta siitä, mikä on tiedottamisen 
tapa. 

Se, tiedottaisiko työnantaja henkilöstön 
edustajille tai kaikille virkamiehille, riippuisi 
kulloinkin käsitellystä asiasta ja sen sisällös-
tä. Vaikka avoimuus on yhteistoiminnan kes-
keinen tavoite, voi yhteistoiminnan kohteena 
olla tässä laissa tarkoitetuissa asioissa sellai-
sia kysymyksiä, joita ei voitaisi saattaa kaik-
kien virkamiesten tietoon ottaen esimerkiksi 

huomioon 40 §:ssä ehdotettu salassapitoa 
koskeva säännös. Myös yksittäistä virka-
miestä koskevissa asioissa on huolehdittava 
hänelle tiedottamisesta. 

38 §. Oikeus käyttää asiantuntijoita. Hen-
kilöstön edustajilla olisi pykälän mukaan oi-
keus kuulla ja saada tietoja asiantuntijoilta, 
kun se on yhteistoiminnassa kulloinkin käsi-
teltävien asioiden kannalta tarpeellista. Asi-
antuntijoiden käyttöoikeus koskisi sekä yh-
teistoimintamenettelyä että yhteistoiminta-
neuvotteluja ja lisäksi myös niihin valmistau-
tumista. Käyttöoikeus koskisi sekä yhteis-
toiminnassa neuvoteltavia asioita että henki-
löstön edustajille annettavien tietojen käsitte-
lyä tämän lain mukaisesti. Jos virasto käyttää 
ulkopuolista asiantuntijaa yhteistoiminnan 
piiriin kuuluvassa asiassa, myös henkilöstön 
edustajille on varattava mahdollisuus kuulla 
kyseistä asiantuntijaa. 

Asiat, joissa asiantuntijoiden käyttö olisi 
tarpeellista, voisivat koskea esimerkiksi vir-
kamiehestä kerättäviä tietoja virkasuhteeseen 
otettaessa ja virkasuhteen aikana, muuhun 
lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien, 
periaatteiden ja käytäntöjen käsittelyä sekä 
5 luvussa tarkoitettuja asioita. Pykälässä tar-
koitetuille asiantuntijoille annettaisiin asian-
tuntija-avun antamista varten vapautusta 
työstä ja maksettaisiin korvausta ansionme-
netyksestä siten kuin siitä erikseen sovitaan.  

39 §. Vapautus virka- ja työtehtävistä. Py-
kälässä säädettäisiin yhteistoimintaan osallis-
tuvan henkilöstön edustajan työstä vapautuk-
sesta. 

Pykälän 1 momentin mukaan henkilöstön 
edustajalla olisi oikeus saada työaikana ta-
pahtuvaa yhteistoimintaa varten vapautusta 
työstään laissa tarkoitettujen tehtävien hoi-
tamista varten. Oikeus vapautukseen tarkoit-
taisi riittävää aikaa, jonka edustaja tarvitsee 
kutakin tapausta varten erikseen. Se tarkoit-
taisi nimenomaan vapautusta säännöllisistä 
työtehtävistä. Vapautus tehtävistä käsittäisi 
osallistumisen yhteistoimintaa koskeviin ko-
kouksiin, joihin osallistuu myös työnantajan 
edustaja. Sen lisäksi oikeus työstä vapautuk-
seen käsittäisi ajan, jonka henkilöstön edusta-
ja tarvitsee työnantajansa kanssa käytäviin 
neuvotteluihin valmistautumiseen. Tällaista 
aikaa olisi sekä henkilöstön edustajien keski-
näinen valmistautuminen neuvotteluihin että 
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henkilöstön edustajan perehtyminen annet-
tuun neuvotteluesitykseen tai -aloitteeseen ja 
neuvotteluja koskevaan työnantajan anta-
maan aineistoon. Vapautuksen määrän osalta 
sovellettaisiin, mitä siitä virka- ja työehtoso-
pimuksissa on erikseen sovittu. 

Henkilöstön edustajalla olisi oikeus saada 
riittävästi vapautusta työstään myös yhteis-
toimintakoulusta varten. Koulutuksen tulisi 
liittyä tämän lain toimeenpanoon työpaikalla 
ja työnantajan ja henkilöstön edustajan olisi 
sovittava yhteistoimintakoulutuksen ajan-
kohdasta erikseen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin henki-
löstön edustajien palvelussuhteen ehtojen 
määräytymisestä. Säännös vastaisi voimassa 
olevaa lakia.  

40 §. Salassapitovelvollisuus. Pykälässä 
säädettäisiin salassapidosta, koska yhteistoi-
minnassa voidaan käsitellä myös luottamuk-
sellisia tietoja. Salassapitovelvollisuutta kos-
keva säännös olisi tarpeen suojaamaan työn-
antajaa asioissa, joissa tietojen salassapidolla 
on merkitystä viraston toiminnalle tai virka-
miehen yksityisyyden suojalle. Toisaalta 
vuorovaikutuksellisen yhteistoiminnan kan-
nalta säännöksen tulisi rajoittua suhteelli-
suus- ja kohtuullisuusnäkökohdat huomioon 
ottaen välttämättömään. 

Pykälän mukaan mitä viranomaisen asia-
kirjojen salassapidosta, virkamiehen vai-
tiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellos-
ta säädetään viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) sovel-
lettaisiin myös asiakirjaan tai tietoon, joka 
olisi annettu tämän lain soveltamiseen liitty-
vän tehtävän hoitamiseksi 30 §:ssä tarkoite-
tulle pääsopijajärjestölle ja sen nimeämälle 
edustajalle.  

41 §. Poikkeukset yhteistoiminnasta ja tie-
dottamisvelvollisuudesta. Pykälässä säädet-
täisiin poikkeuksista yhteistoimintavelvoit-
teen toteuttamiseen. Pykälän 1 momentin 
mukaan valtionhallinnossa voisi esiintyä ti-
lanteita, joissa yhteistoimintaa tai tämän lain 
mukaista tiedottamista ei voitaisi toteuttaa 
poikkeuksellisten syiden vuoksi. Tällaisia 
syitä olisivat harvinaiset erikoistilanteet, 
muun muassa valtiollisen turvallisuuden tai 
maanpuolustuksen ylläpito tai yleisen järjes-
tyksen vaarantumisen tilanteet. 

Tällaisia tilanteita voisi esiintyä lähinnä 
puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa, se-
kä ulkoasiain- ja poliisihallinnossa. Yhteis-
toiminnasta voitaisiin poiketa esimerkiksi, 
jos se välittömästi voisi vaarantaa yleistä jär-
jestystä viivyttämällä viraston toimenpiteitä 
järjestyksen ylläpitämiseksi tai palauttami-
seksi.  

Myös puolustus- ja valvontavalmiuden yl-
läpidon edellyttämät puolustusvoimien ja ra-
javartiolaitoksen organisaatiota ja sijaintia 
koskevat päätökset voitaisiin valmistella il-
man yhteistoimintaa. Edellytyksenä yhteis-
toiminnasta poikkeamiselle on kuitenkin 
myös näissä tapauksissa, että yhteistoimin-
nan liittäminen niihin saattaisi vaarantaa toi-
menpiteen tavoitteen ja tarkoituksen ja että 
niitä turvallisuussyistä käsitellään mahdolli-
simman harvojen henkilöiden kesken. 

Vaikka päätös edellä tarkoitetuissa tapauk-
sissa voitaisiin tehdä ilman yhteistoimintaa, 
on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että asiaa 
käsiteltäisiin yhteistoiminnassa siinä vaihees-
sa ja siltä osin kun 1 momentissa todettua es-
tettä ei olisi.  

Pykälän 2 momentin mukaan virasto voisi 
tehdä päätöksen ilman yhteistoimintaa, jos 
viraston toiminnan vaarantuminen tai muut 
erittäin painavat syyt olisivat esteenä. Arvi-
oinnissa keskeistä olisi selvittää, että aiheut-
taisiko yhteistoiminta objektiivisin perustein 
arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa vi-
raston toiminnalle tai olisiko muita erittäin 
painavia syitä olemassa. Säännös olisi erityi-
nen poikkeussäännös, jota tulisi tulkita ah-
taasti. Tällöin asia tulisi käsitellä 11 §:n mu-
kaisesti viivytyksettä sen jälkeen, kun perus-
teita poikkeamiselle säännönmukaisesta me-
nettelystä ei enää ole. Samalla olisi selvitet-
tävä poikkeuksellisen menettelyn syyt.  

Pykälän 3 momentin mukaan virastolla ei 
olisi 28 §:n mukaista selvitysvelvollisuutta 
asioissa, joissa virasto voisi 1 momentin mu-
kaan tehdä päätöksen ilman yhteistoimintaa.  

42 §. Sopimisoikeus. Pykälän 1 momentin 
mukaan sopimisoikeus koskisi pykälässä lue-
teltuja asioita. Sopimisoikeus olisi laaja, mut-
ta sopimuksen tekeminen olisi vapaaehtoista.  

Sopimisoikeutta ei asian luonteen vuoksi 
säädettäisi lain 40 §:n salassapitosäännöksiin 
eikä niihin lain 23 §:ssä mainittuihin tilantei-
siin, joissa säännellään enemmän kuin 10 
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hengen irtisanomista, lomauttamista tai osa-
aikaistamista koskevia yhteistoimintamenet-
telyjä. Rajoitus vastaisi työnantajan ja henki-
löstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain säännöstä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin osa-
puolista, jotka voivat tehdä 1 momentissa 
tarkoitettuja sopimuksia. Momentin mukaan 
osapuolia valtion puolesta olisivat muut val-
tion sopimusviranomaiset kuin valtion virka-
ehtosopimuslain (664/1970) mukainen valti-
on neuvotteluviranomainen sekä virkamies-
ten ja työntekijöiden puolesta momentissa 
sanotut edellytykset täyttävät valtakunnalliset 
yhdistykset. Säännös muuttaisi nykytilaa so-
pijaosapuolten osalta. Yhdistyksille asetettai-
siin valtakunnallisuusedellytys. Valtion so-
pimusviranomaisella tarkoitetaan valtion vir-
kaehtosopimuslain 3 §:ssä tarkoitettua hal-
linnonalan neuvotteluviranomaista sekä val-
tion työehtosopimusvirastoa, jotka tekevät 
valtion virastotason virka- ja työehtosopi-
mukset. Valtion neuvotteluviranomainen val-
tiovarainministeriö ei olisi enää jatkossa yh-
teistoimintasopimuksia tekevä viranomainen, 
koska keskustason yhteistoimintasopimusta 
ei enää tehtäisi. Säännös vastaisi työelämä-
lainsäädännössä yleensä olevaa tapaa määri-
tellä sopimismahdollisuuden sisältävien 
säännösten yhteydessä valtionhallinnon so-
pimusten osapuolet, pois rajaten tässä kui-
tenkin siis työnantajapuolelta valtiovarain-
ministeriö.  

Pykälän 3 momentin mukaan 1 momentin 
nojalla tehdyillä sopimuksilla olisi samat oi-
keusvaikutukset kuin mitä yleissopimuksella 
on valtion virkaehtosopimuslain mukaan. 
Sopimuksen määräyksiä saa siihen sidottu 
työnantaja sopimuksen soveltamisalalla so-
veltaa niihinkin virkamiehiin ja työntekijöi-
hin, jotka eivät ole sopimukseen sidottuja.  

43 §. Hyvitys. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin virkamiehelle maksettavasta hyvi-
tyksestä niissä tilanteissa, joissa työnantaja 
on irtisanonut, lomauttanut tai osa-
aikaistanut virkamiehen jättäen tahallisesti tai 
huolimattomuudesta noudattamatta, mitä esi-
tyksen 21–27 §:ssä säädetään. Hyvitys olisi 
lain rikkomisesta työnantajalle tuleva luon-
teeltaan yksityisoikeudellinen seuraamus. 

Työnantaja olisi velvollinen suorittamaan 
hyvitystä yhteistoimintaan liittyvien velvoit-

teiden laiminlyönnistä riippumatta siitä, onko 
irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-
aikaistamisen peruste ollut lain mukainen vai 
ei. Hyvitysseuraamuksen peruste olisi siten 
työnantajan moitittavana pidettävä virkamie-
hen oikeuksia loukkaava menettely. Työnan-
taja olisi velvollinen maksamaan hyvitystä 
silloinkin, kun voidaan näyttää, ettei neuvot-
teluvelvoitteen asianmukainen täyttäminen 
olisi johtanut muuhun tulokseen. Hyvitysvel-
vollisuuden syntyminen ei siten edellytä syy-
yhteyttä neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnin 
ja suoritetun ratkaisun välillä. 

Hyvitystä koskeva säännös olisi sovelta-
misalaltaan vahingonkorvauslain (412/1974) 
5 luvun 6 §:ään nähden erityissäännös. Ehdo-
tetun hyvityksen tuomitseminen kuuluisi 
yleisen tuomioistuimen toimivaltaan. Hyvi-
tysseuraamuksen tavoitteena olisi korvata si-
tä henkistä loukkausta, jota henkilöön koh-
distuneen loukkauksen voitaisiin olettaa ai-
heuttaneen. Korvaus olisi siten luonteeltaan 
yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnistä ai-
heutuvaa korvausta, joka määrättäisiin siitä 
syystä, että menettelyllä olisi nimenomaan 
loukattu henkilöä. Ehdotettu säännös ei edel-
lyttäisi näyttöä loukkauksen aiheutumisesta 
tai määrästä, vaan teon luonne riittäisi korva-
uksen perusteeksi samoin kuin vahingonkor-
vauslain 5 luvun 6 §:ssä on säädetty. Laimin-
lyönnin luonne vaikuttaisi myös tuomittavan 
hyvityksen määrään. 

Hyvityksellä korvattaisiin edellä selostetul-
la tavalla aineetonta vahinkoa. Aineettoman 
vahingon määrä ei riippuisi työntekijän an-
siotasosta eikä hyvityksen määrän sitominen 
työntekijän palkkaan voimassa olevan lain 
tavoin vastaisi hyvityksen tarkoitusta. Tämän 
vuoksi hyvityksen määrä esitetään muutetta-
vaksi euromääräiseksi. 

Esityksen mukaan työnantajan olisi hyvi-
tyksenä maksettava enintään 31 570 euroa. 
Hyvityksen määrä olisi yhdenmukainen yri-
tysten yhteistoiminnasta (334/2007) ja työn-
antajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa (449/2007) annettujen lakien 
kanssa.  Hyvityksen määrälle ei ehdoteta vä-
himmäismäärää. Yhteistoimintavelvoitteiden 
laiminlyönnin johdosta tuomittava hyvitys ei 
olisi esteenä tuomita työnantajan maksetta-
vaksi muita, esimerkiksi perusteettomasta ir-
tisanomisesta, lomauttamisesta tai osa-
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aikaistamisesta työsopimuslain perusteella 
määräytyviä korvauksia. Toisaalta hyvitys 
voitaisiin tuomita, vaikka työntekijän irtisa-
nomiselle, lomauttamiselle tai osa-
aikaistamiselle olisi laissa säädetyt perusteet. 
Koska hyvitys on korvaus työnantajan yh-
teistoimintavelvoitteiden laiminlyönnistä vir-
kamiehelle aiheutuvasta henkisestä loukka-
uksesta, tulisi sen suuruutta tuomioistuimessa 
määrättäessä käyttää koko asteikkoa, ottaen 
huomioon mitä 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi hyvityksen määrään vaikutta-
vista seikoista. 

Pykälän 2 momentin mukaan hyvityksen 
suuruutta määrättäessä olisi otettava huomi-
oon yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin 
vakavuus ja työnantajan olot yleensä sekä 
virkamieheen kohdistetun toimenpiteen 
luonne ja hänen virkasuhteensa kestoaika. 
Hyvityksen määrää mitoitettaessa arvioinnis-
sa vaikuttavia tekijöitä olisivat yhteistoimin-
nan laatu ja laajuus. Mitä vakavammasta me-
nettelyrikkomisesta olisi kysymys, sitä suu-
rempi tuomittavan hyvityksen tulisi olla. Hy-
vityksen määrään vaikuttavana tekijänä olisi 
vastaavasti otettava huomioon paitsi virka-
mieheen kohdistetun toimenpiteen luonne 
myös se, kuinka kauan hän on ollut työnanta-
jan palveluksessa. Hyvityksen määrä arvioi-
taisiin kokonaisharkinnalla. Jos laiminlyöntiä 
olisi kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomi-
oon ottaen pidettävä vähäisenä, voitaisiin hy-
vitys jättää tuomitsematta. Säännös vastaisi 
yhteistoimintaa yrityksissä koskevan lain 
säännöstä. 

Pykälän 4 momentin mukaan virkamiehen 
oikeus hyvitykseen raukeaisi, jos kannetta 
virkasuhteen kestäessä ei nostettaisi kahden 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen 
on syntynyt. Tämä tilanne konkretisoituisi 
lähinnä lomauttamisten ja osa-aikaistamisten 
yhteydessä. Irtisanomistilanteissa eli jos vir-
kasuhde päättyy, oikeus hyvitykseen raukeai-
si, jos sitä koskevaa kannetta ei nostettaisi 
kahden vuoden kuluessa siitä, kun virkasuh-
de on päättynyt. Momentissa mainitut määrä-
ajat laskettaisiin päätöksen tekemisestä luki-
en. 

44 §. Hyvityksen rahamäärän tarkistami-
nen. Jotta 43 §:ssä ehdotettu hyvityksen 
enimmäismäärä säilyttäisi arvonsa, ehdote-

taan, että tätä enimmäismäärää tarkistettaisiin 
rahanarvon muutosta vastaavasti kolmivuo-
tiskausittain valtioneuvoston asetuksella.  

45 §. Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten 
käsittely. Pykälässä säädettäisiin, että yhteis-
toimintalakiin perustuvat riita-asiat ja hyvi-
tysvaatimukset käsiteltäisiin yleisessä tuo-
mioistuimessa. Säännös vastaisi kunta-alan 
yhteistoimintalain vastaavaa säännöstä. 

46 §. Arviointi. Yhteistoimintaa ja sen to-
teutumista olisi syytä arvioida virastoissa 
säännöllisesti. Tämän uuden säännöksen ta-
voitteena olisi systematisoida yhteistoimintaa 
työpaikoilla ja osoittaa objektiivisesti myös 
osapuolille mahdollisia kehittämistarpeita. 
Lisäksi arviointi saattaisi yhteistoiminnan vi-
rastossa näkyvämmäksi, erityisesti kun arvi-
oinnin tuloksia käsitellään viraston muissakin 
toimielimissä, esimerkiksi johtoryhmässä. 
Arvioinnin muodot on jätetty virastojen 
oman harkinnan varaan. Tarkoitus ei kuiten-
kaan olisi, että virastoissa kehitettäisiin ras-
kaita, hallinnollisia järjestelmiä arvioinnin 
tekemiseksi, vaan esimerkiksi itsearviointi 
yhdessä yhteistoimintakokouksessa tai säh-
köinen arviointikysely kerran vuodessa antai-
sivat hyvin tietoa yhteistoiminnan toteutumi-
sesta ja sen näkyvyydestä työpaikoilla.  

47 §. Ohjaus ja neuvonta. Lain noudatta-
misen ja soveltamisen ohjaus järjestettäisiin 
pykälän mukaan siten, että yhteistoimintalain 
soveltamista ohjaisivat valtiovarainministeriö 
ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajär-
jestöt. Lähinnä käyttöön tulisivat suullisesti 
annettavat ohjeet ja muu yleinen neuvonta. 
Pykälässä säädettäisiin samanlaisesta ohjauk-
sesta ja neuvonnasta kuin tähänkin asti on 
toimittu ilman nimenomaista lain säännöstä. 
Tarkoituksena ei olisi lisätä osapuolille laista 
johtuvia tehtäviä vaan säilyttää nykytila.  

48 §. Nähtävänäpito. Pykälässä säädettäi-
siin siitä, että työnantajan olisi pidettävä yh-
teistoimintalaki vapaasti saatavilla työpaikal-
la. Nähtävänäpitovelvollisuus koskisi myös 
yhteistoimintalain nojalla tehtyjä sopimuksia.  

Työnantaja täyttäisi velvollisuutensa aset-
tamalla lakitekstin ja yhteistoimintasopimuk-
set paikkaan, jossa se olisi virkamiesten va-
paasti luettavissa. Nähtävänäpidossa voitai-
siin käyttää viraston sisäisen tiedottamisen 
käytäntöjä kuten esimerkiksi viraston sisäistä 
tietoverkkoa.  
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49 §. Viraston yhteistoimintavelvoitteen 
rikkominen. Pykälän 1 momentissa ehdote-
taan säädettäväksi rangaistus yhteistoiminta-
velvoitteen rikkomisesta. Tarkoituksena olisi, 
että rangaistavien tekojen piiri olisi yhden-
mukainen yritysten yhteistoimintalain sekä 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetun lain kanssa. 
Säännöksissä olisi eroavaisuuksia, jotka joh-
tuvat lakien sisällöllisistä ja rakenteellisista 
eroista. Virastoa työnantajana edustava vir-
kamies, joka tahallaan tai törkeästä huolimat-
tomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, 
mitä on säädetty 11 §:ssä asian käsittelystä 
yhteistoiminnassa, 12 §:ssä viraston sisäises-
tä toiminnasta, 17 §:ssä liikkeen luovutukses-
ta, 18 §:ssä ulkopuolisen työvoiman käytöstä, 
19 §:ssä henkilöstön edustajille annettavista 
tiedoista, 31 §:ssä yhteistoiminnassa käsitel-
tävistä asioista, 32 §:ssä yhteistoimintame-
nettelystä, 37 §:ssä tiedottamisvelvollisuu-
desta, 38 §:ssä oikeudesta käyttää asiantunti-
joita, 39 §:ssä vapautuksesta virka- ja työteh-
tävistä tai 48 §:ssä nähtävänäpidosta, tuomit-
taisiin viraston yhteistoimintavelvoitteen rik-
komisesta sakkoon. Vastuu työnantajaa edus-
tavien henkilöiden kesken määräytyisi rikos-
lain 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden 
mukaan. 

50 §. Viittaussäännökset rikoslakiin. Pykä-
län 1 momentissa olisi informatiivinen sään-
nös, jossa viitattaisiin rikoslain 47 luvun 
4 §:ään. Säännöksen mukaan tämän lain 
6 §:n 3 ja 4 momenteissa tarkoitetun yhteis-
toimintaedustajan oikeuksien loukkaamisesta 
säädettäisiin rangaistus. Rikoslain asian-
omaista pykälää ehdotetaan samalla tarken-
nettavaksi tältä osin. Säännös vastaisi yritys-
ten yhteistoimintalain sekä työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain vastaavaa säännöstä.  

Pykälän 2 momentin mukaan rangaistus 
40 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta tuomittaisiin rikoslain 38 luvun 
2 §:n 2 momentin mukaan, jollei teko olisi 
rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan 
tai jollei siitä muualla laissa kuin rikoslain 

38 luvun 1 §:ssä säädettäisi ankarampaa ran-
gaistusta. Säännös vastaisi yritysten yhteis-
toimintalaissa sekä työnantajan ja henkilös-
tön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa an-
netuissa laeissa säädettyä seuraamusta.  

51 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa 
olisi tavanomainen voimaantulosäännös. Py-
kälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että 
ehdotetulla lailla kumotaan vuonna 1988 
voimaan tullut laki yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa.  

Eräissä laeissa ja asetuksissa on viittaus-
säännöksiä, joiden mukaan tiettyihin tilantei-
siin on sovellettava lakia yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa. Siltä osin 
kuin laissa tai asetuksessa viitattaisiin tällä 
lailla kumottuun säädökseen, olisi 3 momen-
tin mukaan sen sijasta sovellettava tätä lakia. 

52 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentissa ehdotetaan, että voimassa olevaa 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa annetun lain 15 §:ssä tarkoitettua so-
pimusta voidaan soveltaa tämän lain 42 §:n 
säännösten estämättä sopimuksen voimassa-
olon päättymiseen saakka.  

 
 

1.2 Lakiehdotukset 2-4 

Tuloverolaissa (1535/1992), rikoslaissa 
(39/1989) ja julkisesta työvoimapalvelusta 
annetussa laissa (1295/2002) on säännöksiä, 
joissa viitataan yhteistoiminnasta yrityksissä 
annettuun lakiin. Näihin säännöksiin ehdote-
taan lisättäväksi viittaus myös ehdotettuun 
lakiin yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa. 

 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2014. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

Laki 

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain tavoite 

Tällä lailla edistetään viraston ja sen henki-
löstön vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, 
joka perustuu henkilöstölle oikea-aikaisesti 
annettuihin riittäviin tietoihin viraston toi-
minnasta ja sitä koskevista suunnitelmista. 
Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää 
viraston toimintaa ja henkilöstön mahdolli-
suuksia vaikuttaa virastossa tehtäviin päätök-
siin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henki-
löstön asemaa virastossa ja samalla edistää 
työelämän laatua sekä valtionhallinnon toi-
minnan tuloksellisuutta ja taloudellisuutta. 

 
2 § 

Soveltamisala  

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henki-
löstön yhteistoimintaan valtion virastoissa ja 
laitoksissa. Valtion liikelaitokseen lakia so-
velletaan, ellei liikelaitos ole valtion liikelai-
toksista annetun lain (1062/2010) 10 §:n no-
jalla päättänyt toisin. 

Tätä lakia ei sovelleta eduskunnan oikeus-
asiamiehen kansliaan, tasavallan presidentin 
kansliaan, eduskunnan kansliaan, Valtionta-
louden tarkastusvirastoon, Ulkopoliittiseen 
instituuttiin, Suomen Pankkiin eikä valtio-
neuvostoon kollegiona.  

 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) virastolla lailla tai valtioneuvoston ase-

tuksella perustettua valtion virastoa tai laitos-
ta;  

2) virkamiehellä valtion virkamiestä tai 
työntekijää; 

3) virkasuhteella virkasuhdetta tai työsuh-
detta; 

4) henkilöstön edustajalla yhden tai use-
amman henkilöstöryhmän edustajaa;  

5) työnantajan edustajalla kulloinkin käsi-
teltävässä asiassa toimivaltaista työnantajan 
edustajaa; 

6) henkilöstöryhmällä pääasiassa kunkin 
pääsopijajärjestön edustamia virkamiehiä vi-
rastokohtaisen määrittelyn mukaisesti;  

7) pääsopijajärjestöllä valtion virkaehto-
sopimuslain (664/1970) 3 §:ssä tarkoitetun 
pääsopimuksen allekirjoittajajärjestöjä.  
 

4 § 

Viraston velvollisuus yhteistoimintaan 

Viraston tulee järjestäessään organisaatio-
taan, henkilöstön työtehtäviä ja johtamista to-
teuttaa myös henkilöstön ja esimiesten sekä 
henkilöstön keskinäistä yhteistoimintaa ja tu-
loksellista työskentelyä sekä antaa henkilös-
tölle mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön 
ja työympäristöön ja saada tietoja työnsä ta-
voitteista, merkityksestä ja tuloksista.  

Tässä laissa tarkoitettua työnantajan ja 
henkilöstön välistä yhteistoimintaa toteute-
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taan yhteistoimintaelimissä, työnantajan ja 
henkilöstön välittömänä yhteistoimintana, 
yhteisissä työryhmissä ja muunlaisena yhtei-
senä asioiden valmisteluna tai muuna viras-
ton ja sen henkilöstön välisenä yhteistoimin-
tana. 

Välitöntä yhteistoimintaa toteutetaan esi-
miehen ja alaisen kesken sekä työyksikön ja 
koko henkilöstön kokouksissa ja tilaisuuksis-
sa. Työyksiköissä käsitellään tämän lain mu-
kaisia asioita sekä tarpeen mukaan muita 
työyksikön toimintaa ja siinä työskentelyä 
koskevia asioita siten kuin tässä laissa sääde-
tään ja virastokohtaisissa yhteistoimintaso-
pimuksissa sovitaan tai mikäli yhteistoimin-
taa edellyttäviä asioita ei ole muussa yhteis-
toiminnassa käsitelty tai työnantaja muutoin 
pitää työyksikön käsittelyä tarpeellisena. 

 
 

5 §  

Muu lainsäädäntö virkamiehen osallistumis-
oikeuksista  

Yhteistoiminnasta työsuojeluasioissa sää-
detään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan 
työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa 
(44/2006). 

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yh-
teistoiminnasta työterveyshuollon järjestä-
mistä koskevissa asioissa säädetään työterve-
yshuoltolaissa (1383/2001). 

Työnantajan ja työntekijöiden välisestä yh-
teistoiminnasta työturvallisuutta koskevissa 
asioissa säädetään työturvallisuuslaissa 
(738/2002). 

Tilaajan velvollisuudesta ilmoittaa työnte-
kijöiden edustajille sopimuksestaan käyttää 
vuokra- tai alihankintatyötä säädetään tilaa-
jan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ul-
kopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa 
laissa (1233/2006). 

Työnantajan ja luottamusmiesten välisestä 
yhteistoiminnasta opintovapaan myöntämistä 
koskevissa asioissa säädetään opintovapaa-
laissa (273/1979). 

 
2 luku  

Yhteistoiminta 

6 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan 
osapuolia ovat virasto ja sen henkilöstö. Asi-
an luonteesta riippuen osapuolina ovat vir-
kamies, jota yhteistoiminnassa käsiteltävä 
asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka 
henkilöstön tai sen osan edustaja tai asian-
omaisten henkilöstöryhmien edustajat sekä 
kulloinkin käsiteltävässä asiassa toimivaltai-
nen työnantajan edustaja. Henkilöstön edus-
tajina voivat toimia luottamusmies, työsuoje-
luvaltuutettu, henkilöstön tässä pykälässä 
säädetyllä tavalla valitsemat edustajat, henki-
löstön edustajat 7 §:n mukaisissa yhteistoi-
mintaelimissä ja henkilöstön edustajat, jotka 
on valittu 42 §:n nojalla tehdyn sopimuksen 
perusteella.  

Mikäli kyseessä on koko valtionhallinnon 
tai useamman ministeriön hallinnonalan hen-
kilöstöä yhteisesti koskeva asia, vastaa kysei-
sen asian vastuuministeriö asian käsittelemi-
sestä tämän lain mukaisesti. 

Jollei jonkin henkilöstöryhmän enemmis-
töllä ole oikeutta osallistua 1 momentissa 
tarkoitetun edustajan valintaan, sillä on oike-
us valita keskuudestaan enintään kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan edustaja, jos sen enem-
mistö niin päättää. Yhteistoimintaedustajan 
vaalin tai muun valintamenettelyn järjestävät 
henkilöstöryhmän enemmistöön kuuluvat 
virkamiehet siten, että kaikilla tähän enem-
mistöön kuuluvilla on tilaisuus osallistua yh-
teistoimintaedustajan valintaan. Jolleivät he 
voi sopia noudatettavasta menettelytavasta, 
on työsuojeluvaltuutetun järjestettävä vaali. 
Vaali tai valintamenettely on toimeenpantava 
siten, että kaikilla virkamiehillä, joiden edus-
taja valitaan, on mahdollisuus osallistua sii-
hen. 

Yhteistoimintaedustajan voivat valita kes-
kuudestaan myös sellaisen henkilöstöryhmän 
virkamiehet, jotka eivät ole valinneet 1 mo-
mentissa tarkoitettua luottamusmiestä, vaikka 
heillä olisi siihen oikeus. 

Jos jonkin henkilöstöryhmän virkamiehet 
eivät ole valinneet tai yksittäistapauksessa 
valitse keskuudestaan edellä tässä pykälässä 
tarkoitettua edustajaa, työnantaja voi täyttää 
yhteistoimintavelvoitteensa kaikkien tähän 
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henkilöstöryhmään kuuluvien henkilöiden 
kanssa yhdessä. 

Jos asia koskee viraston tai sen osan tehtä-
vien tai henkilöstön siirtämisestä toiseen vi-
rastoon tai muualle kuin valtion virastoon 
johtuvia vaikutuksia, yhteistoiminnan osa-
puolina voivat olla myös vastaanottava viras-
to ja sen henkilöstön edustajat tai luovutuk-
sen saaja jo ennen siirtämisen tai luovuttami-
sen tapahtumista.  

 
7 §  

Yhteistoimintaelimet  

Yhteistoimintaa varten virastoon on asetet-
tava yhteistoimintaelin, jos viraston henkilös-
tön määrä on säännöllisesti vähintään 20. Li-
säksi voidaan asettaa muita yhteistoiminta-
elimiä.  

Mikäli virastossa asetetaan työryhmä val-
mistelemaan tai toteuttamaan kehittämishan-
ketta, joka saattaa aiheuttaa olennaisia muu-
toksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetel-
miin tai tehtävien järjestelyyn, tulee työryh-
mässä olla henkilöstöryhmien edustus. 

Mikäli virastossa asetetaan työryhmä, joka 
toimeksiantonsa perusteella käsittelee tämän 
lain mukaisia yhteistoiminnan piiriin kuulu-
via asioita, työryhmän kokoonpano ja toi-
meksianto on käsiteltävä yhteistoiminnassa. 

Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto 
tulee käsitellä yhteistoiminnassa myös muis-
sa kuin edellä mainituissa asioissa, jos viras-
to katsoo, että työryhmään on tarpeen nimetä 
henkilöstön edustus. 

Yhteistoiminnassa tulee sopia miltä osin 
henkilöstön edustus kyseisessä työryhmässä 
korvaa tämän lain tai virastokohtaisen yhteis-
toimintasopimuksen mukaista yhteistoimin-
taa.  

 
8 § 

Henkilöstön edustajille annettavat tiedot 

Työnantajan tulee antaa henkilöstön edus-
tajille virastossa määräaikaisissa ja osa-
aikaisissa palvelussuhteissa työskentelevien 
tiedot ja palkkatiedot siten kuin niistä virka- 
ja työehtosopimuksin erikseen sovitaan. 

Lisäksi henkilöstön edustajille on annettava 
heidän pyynnöstään selvitys virastossa sovel-
lettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvol-
lisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoi-
maa käytettäessä annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettuun alihankinta-
sopimukseen perustuvan työvoiman käyttä-
misestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi työ-
kohteet ja työtehtävät, joissa mainittua työ-
voimaa käytetään, sekä ajanjakso tai -jaksot, 
joina heitä käytetään. 

Jos edellä tarkoitetusta työvoiman käytöstä 
aiheutuu henkilöstövaikutuksia virastossa, 
noudatetaan lisäksi mitä 5 luvussa säädetään.  

 
 

9 § 

Henkilöstön edustajan aloiteoikeus 

Jos henkilöstön edustaja pyytää yhteistoi-
minnan aloittamista, työnantajan on tehtävä 
mahdollisimman pian aloite yhteistoiminnan 
käynnistämisestä pyynnössä tarkoitetusta 
asiasta noudattaen, mitä tässä laissa sääde-
tään, tai annettava viipymättä kirjallinen sel-
vitys, millä perusteella työnantaja ei pidä yh-
teistoimintaa tarpeellisena. 

 
 

10 § 

Henkilöstön edustajien oikeus lisäselvityksiin 

Saatuaan tämän lain mukaiset tiedot tai 
selvitykset henkilöstön edustajilla on oikeus 
esittää työnantajalle tarkentavia kysymyksiä. 
Virkamiehillä on vastaava oikeus 6 §:n 
5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 
Työnantajan on esitettävä vastauksensa näi-
hin kysymyksiin kohtuullisen ajan kuluessa. 

 
 

11 § 

Asian käsittely yhteistoiminnassa 

Yhteistoiminta tulee aloittaa asian sellai-
sessa suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, 
jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva 
vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan 
vaikuttaminen voi myös käytännössä toteu-
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tua. Työnantajan tulee antaa henkilöstön 
edustajille tai yksittäistä virkamiestä koske-
vassa asiassa asianomaiselle virkamiehelle 
riittävän aikaisessa vaiheessa asiaan pereh-
tymistä ja sen käsittelyä varten tarpeelliset 
tiedot ja selvitykset. 

Jos käsiteltävä asia koskee yhtä henkilöstö-
ryhmää, käsitellään asia tämän henkilöstö-
ryhmän edustajan tai edustajien kanssa. 

Jos käsiteltävä asia vaikuttaa yhtä useam-
paan henkilöstöryhmään, tulee asia käsitellä 
niiden henkilöstöryhmien edustajien kanssa, 
joita asia koskee. Tällainen asia voidaan kä-
sitellä myös muussa 7 §:ssä tarkoitetussa 
elimessä. 

Yksittäistä virkamiestä koskeva asia käsi-
tellään ensisijaisesti työnantajan ja tämän 
henkilön välillä. Jos työnantaja tai virkamies 
häntä koskevassa kysymyksessä sitä vaatii, 
on asiaa käsiteltävä myös työnantajan ja asi-
anomaisen henkilöstön edustajan kesken. 
Asianomaisella hallinnonalalla voimassa 
oleviin siirtymisvelvollisuutta koskeviin 
säännöksiin perustuva virkamiehen siirto toi-
seen tehtävään, toiseen valtion virkaan tai 
pysyvästi toiselle paikkakunnalle käsitellään 
kuitenkin vain työnantajan ja kysymyksessä 
olevan henkilön välillä. 

Jos yhteistoiminnan piiriin kuuluvassa asi-
assa tapahtuu käsittelyn jälkeen olennainen 
muutos, on asia käsiteltävä yhteistoiminnassa 
uudelleen. 

 
 

3 luku  

Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävät 
asiat  

12 §  

Viraston sisäinen toiminta 

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä  
1) viraston talousarvioehdotus sekä toimin-

ta- ja taloussuunnitelma; 
2) viraston sisäiset toimintasäännöt ja sisäi-

sen viestinnän periaatteet;  
3) palvelukseen tulon yhteydessä ja palve-

lussuhteen aikana kerättävät ja palvelukseen 
tulevalle annettavat tiedot sekä työhön pe-
rehdyttämisen järjestelyt;  

4) periaatteet erilaisten palvelussuhdemuo-
tojen käytöstä sekä palvelussuhdejärjestelyt; 

5) ulkopuolisen työvoiman käyttöä koske-
vat periaatteet; 

6) henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ja 
siihen suunnitelmakaudella tehtävät muutok-
set, henkilöstön tilaa ja työilmapiiriä koske-
vat raportit ja toimenpide-ehdotukset, työ-
suojelun toimintaohjelma ja yhteistoiminta-
koulutuksen järjestäminen; sekä 

7) talousarvioehdotuksessa osoitettujen va-
rojen käyttö sosiaalitoiminnan alaan kuulu-
vissa asioissa.  

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuis-
sa sosiaalitoiminnan alaan kuuluvissa asiois-
sa virasto tekee päätöksen, jollei sen sisällös-
tä sovita, henkilöstön edustajien, tai milloin 
päätös koskee vain jotakin henkilöstöryhmää, 
tämän ryhmän edustajien kannan mukaisesti.  

 
 

13 § 

Muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunni-
telmien, periaatteiden ja käytäntöjen käsitte-

ly 

Yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä: 
1) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

annetun lain (609/1986) 6 a §:ssä tarkoitettu 
tasa-arvosuunnitelma, kun suunnitelma on 
tarkoitus ottaa henkilöstö- ja koulutussuunni-
telman osaksi ja yhdenvertaisuuslain 
(21/2004) 4 §:ssä tarkoitettu yhdenvertai-
suussuunnitelma; 

2) ennen työterveyshuoltolain 11 §:n 
4 momentissa tarkoitetun päihdeohjelman 
hyväksymistä yksityisyyden suojasta työelä-
mässä annetun lain (759/2004) 7 ja 8 §:ssä 
tarkoitetut työtehtävät, joissa viranhakija tai 
virkamies on joko velvollinen antamaan tai 
voi suostumuksensa perusteella antaa huu-
mausainetestiä koskevan todistuksen työnan-
tajalle;  

3) virkamiehiin kohdistuvan kameraval-
vonnan, kulunvalvonnan ja muun teknisin 
menetelmin toteutettavan valvonnan tarkoi-
tus, käyttöönotto ja valvonnassa käytettävät 
menetelmät, sähköpostin ja tietoverkon käy-
tön periaatteet sekä virkamiehen sähköpostin 
ja muuta sähköistä viestintää koskevien tieto-
jen käsittely; sekä 
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4) henkilöstörahastolaissa (934/2010) tar-
koitetun henkilöstörahaston perustaminen ja 
henkilöstörahastoeriä kerryttävä tulos- tai 
voittopalkkiojärjestelmä sekä mainitusta jär-
jestelmästä luopuminen ja henkilöstörahaston 
purkaminen.  

 
14 § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 

Viraston ja valtion liikelaitoksen tulee vuo-
sittain vahvistaa henkilöstö- ja koulutussuun-
nitelma. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tu-
lee käydä ilmi viraston tai valtion liikelaitok-
sen koko huomioon ottaen ainakin: 

1) toteutuneiden määräaikaisten virka- ja 
työsuhteiden määrä ja niiden arvioitu kehi-
tys;  

2) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpi-
tämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja 
ikääntyneiden virkamiesten työkykyä sekä 
työttömyysuhan alaisten virkamiesten työ-
markkinakelpoisuutta;  

3) arvio koko henkilöstön ammatillisesta 
osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen 
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja 
näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva 
vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmit-
täin tai muutoin tarkoituksen mukaisella ta-
valla ryhmiteltynä; sekä 

4) 1—3 kohdassa tarkoitettujen suunnitel-
mien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.  

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tu-
lee kiinnittää huomiota: 

1) osatyökykyisten työllistämisen periaat-
teisiin; sekä  

2) joustaviin työaikajärjestelyihin. 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsi-

teltäessä työnantajan on pyydettäessä selvi-
tettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää 
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille 
jääneiden virkamiesten ammatillista osaamis-
ta. 

Jos työnantaja irtisanoo henkilöstöä talou-
dellisin tai tuotannollisin perustein, on henki-
löstö- ja koulutussuunnitelmaan tehtävä tar-
vittavat muutokset 5 luvussa tarkoitetun, irti-
sanomista koskevan yhteistoimintaneuvotte-
lun yhteydessä. 

 

4 luku 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävät 
asiat 

15 § 

Muutoksista johtuvat henkilöstövaikutukset 

Yhteistoimintaneuvottelussa on käsiteltävä 
henkilöstövaikutukset, jotka aiheutuvat: 

1) viraston toiminnan, organisaation, tehtä-
vien tai palvelutoiminnan muuttamisesta tai 
kehittämisestä;  

2) viraston lakkauttamisesta tai siirtämises-
tä toiselle paikkakunnalle tai viraston tehtä-
vien tai henkilöstön siirrosta taikka virkojen 
lakkauttamisesta vapautuvien määrärahojen 
siirrosta toiseen virastoon luovuttavassa ja 
vastaanottavassa virastossa; 

3) olennaisista muutoksista työtehtävissä, 
työmenetelmissä, töiden järjestelyissä ja työ-
tilojen järjestelyissä sekä siirroista toisiin 
tehtäviin, toiseen valtion virkaan tai pysyväs-
ti toiselle paikkakunnalle, jollei virka- ja työ-
ehtosopimuksesta johdu muuta; 

4) olennaisista kone- ja laitehankinnoista; 
5) ulkopuolisen työvoiman käytöstä. 
Ennen kuin työnantaja päättää tässä pykä-

lässä tarkoitetun asian tai virastossa otetaan 
käyttöön tässä pykälässä tarkoitettu suunni-
telma, periaatteet tai muu järjestely tai tällai-
sen muutos, tulee yhteistoiminnassa yksimie-
lisyyden saavuttamiseksi käsitellä valmisteil-
la olevien toimenpiteiden perusteita, vaiku-
tuksia ja vaihtoehtoja. 

Jos 1 momentissa tarkoitettujen, työnanta-
jan suunnittelemien muutosten arvioidaan 
johtavan irtisanomiseen, lomauttamiseen tai 
osa-aikaistamiseen, yhteistoimintaneuvotte-
luissa noudatetaan 5 luvun säännöksiä. 

 
 

16 § 

Työnantajan neuvotteluesitys 

Työnantajan on annettava 15 §:ssä tarkoite-
tuissa asioissa neuvotteluesitys riittävän 
ajoissa, kuitenkin vähintään kolme arkipäi-
vää ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloit-
tamista. Jos neuvotteluesityksessä tarkoitettu 
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asia koskee yhtä useampaa henkilöstöryh-
mää, neuvotteluesitys on tehtävä siten, että 
asianomaisten henkilöstöryhmien edustajilla 
on mahdollisuus käsitellä sitä myös keske-
nään ennen yhteistoimintaneuvottelujen al-
kamista. 

Työnantajan tulee neuvotteluesityksen yh-
teydessä ilmoittaa yhteistoimintaneuvottelu-
jen alkamisaika ja -paikka sekä tiedot käsitel-
tävistä asioista.  

 
17 § 

Liikkeen luovutus 

Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan 
on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, 
joiden edustamia työntekijöitä luovutus kos-
kee: 

1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu 
ajankohta; 

2) luovutuksen syyt; 
3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat 

oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seu-
raukset; sekä 

4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toi-
menpiteet. 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 
1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön 
edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen 
toteuttamista. Luovutuksensaajan on annetta-
va 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön 
edustajille viimeistään viikon kuluttua luovu-
tuksen toteutumisesta. 

Jos liikkeen luovutuksesta aiheutuu tässä 
laissa tarkoitettuja henkilöstövaikutuksia, 
niistä neuvotellaan siten kuin muualla tässä 
laissa säädetään. 

 
18 § 

Ulkopuolisen työvoiman käyttö 

Viraston tulee tiedottaa suunnitellusta, vi-
raston ulkopuolisen työvoiman käyttöä kos-
kevasta sopimuksesta niille henkilöstön edus-
tajille, joiden edustaman henkilöstöryhmän 
työtehtäviä asia koskee. Asiasta ilmoitettaes-
sa on selvitettävä tällaisen työvoiman suunni-
teltu määrä, työtehtävät ja sopimuksen kesto-
aika. 

Jos asianomainen henkilöstön edustaja saa-
tuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen 
viimeistään ilmoitusta seuraavana toisena ar-
kipäivänä sitä vaatii, on asiaa käsiteltävä yh-
teistoiminnassa viikon kuluessa vaatimuksen 
esittämisestä. Virasto ei tänä aikana saa tehdä 
käsittelyn kohteena olevaa sopimusta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua käsittelyä 
ei kuitenkaan edellytetä silloin, kun tarkoi-
tuksena on ulkopuolisella työvoimalla teettää 
työtä, jota asianomaisen viraston henkilöstö 
ei vakiintuneen käytännön mukaan tee tai 
kun kysymyksessä on sellainen lyhytaikainen 
ja kiireellinen työ taikka asennus-, korjaus- 
tai huoltotyö, jonka teettäminen viraston 
omalla henkilöstöllä ei ole mahdollista. 

 
19 § 

Henkilöstön edustajille annettavat tiedot 

Työnantajan on ennen yhteistoimintaneu-
vottelujen aloittamista annettava asian käsit-
telyn kannalta tarpeelliset, käytettävissään 
olevat tiedot asianomaisille henkilöstön edus-
tajille tai virkamiehelle itselleen. Tiedot tulee 
ensisijaisesti liittää 16 §:ssä tarkoitettuun 
työnantajan neuvotteluesitykseen. Ne voi-
daan antaa myös erikseen ennen yhteistoi-
mintaneuvottelujen alkamista ottaen kuiten-
kin huomioon, mitä 16 §:n 1 momentissa 
säädetään henkilöstön edustajien mahdolli-
suudesta perehtyä asiaan, jolleivät työnantaja 
ja asianomaiset henkilöstön edustajat sovi 
toisin. 

20 § 

Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen  

Jollei muusta menettelystä ole viraston ja 
henkilöstön edustajien kesken yhteistoimin-
nassa sovittu, viraston katsotaan täyttäneen 
neuvotteluvelvoitteensa, kun työnantaja on 
menetellyt, kuten tässä luvussa säädetään ja 
asia on käsitelty 11 §:ssä säädetyllä tavalla 
tai 7 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintaelimes-
sä. Jos yhteistoimintaneuvottelussa ei ole 
päästy asiassa yksimielisyyteen, virasto voi 
aloittaa asian toteuttamisen tiedotettuaan asi-
assa päätetyistä toimenpiteistä yhteistoimin-
taneuvotteluun osallistuneille. 
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5 luku 

Yhteistoimintaneuvottelut työvoiman 
käyttöä vähennettäessä 

 
21 § 

Työnantajan esitys yhteistoimintaneuvottelu-
jen käynnistämiseksi 

Harkitessaan yhden tai useamman virka-
miehen irtisanomista, lomauttamista tai osa-
aikaistamista taloudellisilla tai tuotannollisil-
la perusteilla työnantajan on annettava kirjal-
linen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvot-
telujen ja työllistämistoimenpiteiden käyn-
nistämiseksi viimeistään viisi kalenteripäivää 
ennen neuvottelujen aloittamista. 

Neuvotteluesityksestä tulee käydä ilmi ai-
nakin neuvottelujen alkamisaika ja paikka 
sekä tiedot neuvotteluissa käsiteltävistä asi-
oista.  

 
 

22 § 

Yhteistoimintaneuvottelujen osapuolet 

Virkamiesten irtisanomista, lomauttamista 
tai osa-aikaistamista käsitellään työnantajan 
ja henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien 
kesken taikka 7 §:ssä tarkoitetussa yhteistoi-
mintaelimessä. 

Yksittäisen virkamiehen irtisanomista, lo-
mauttamista tai osa-aikaistamista käsitellään 
ensisijaisesti kyseisen virkamiehen ja hänen 
työnantajansa kesken. Virkamiehellä on täl-
löin kuitenkin oikeus vaatia, että häntä kos-
kevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen 
edustajansa ja työnantajan kesken.  

 
 

23 § 

Työnantajan annettavat tiedot 

Harkitessaan vähintään kymmenen virka-
miehen irtisanomista, lomauttamista yli 90 
päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on 
annettava asianomaisten virkamiesten edus-

tajille kirjallisesti käytettävissään olevat tie-
dot; 

1) aiottujen toimenpiteiden perusteista; 
2) alustava arvio irtisanottavien, lomautet-

tavien ja osa-aikaistettavien määrästä ja toi-
menpiteiden kohdistumisesta henkilöstöön; 

3) tiedot periaatteista, joiden mukaan toi-
menpiteiden kohteiksi joutuvat virkamiehet 
valitaan; sekä 

4) arvio ajasta, jonka kuluessa toimenpiteet 
aiotaan toteuttaa.  

Henkilöstön edustajille annettavat tiedot on 
liitettävä neuvotteluesitykseen. Työnantajan 
neuvotteluesityksen jälkeen saamat tiedot 
voidaan antaa viimeistään yhteistoiminta-
neuvottelut käynnistävässä neuvottelussa. 

Jos työnantaja harkitsee alle kymmenen 
virkamiehen irtisanomista, lomauttamista tai 
osa-aikaistamista taikka vähintään kymme-
nen virkamiehen lomauttamista enintään 
90 päivän ajaksi, työnantaja voi antaa 1 ja 
2 momentissa tarkoitetut tiedot asianomaisil-
le virkamiehille ja heidän edustajilleen suul-
lisesti. Virkamiehen tai asianomaisen henki-
löstön edustajan pyynnöstä työnantajan on 
annettava tiedot kuitenkin myös kirjallisesti. 

 
 

24 § 

Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistolle 

Jos työnantaja esittää yhteistoimintaneu-
votteluissa käsiteltäviksi toimenpiteitä, jotka 
voivat johtaa virkamiehen irtisanomiseen, 
lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, 
21 §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys tai siitä 
ilmenevät tiedot on toimitettava kirjallisesti 
työ- ja elinkeinotoimistolle viimeistään yh-
teistoimintaneuvottelujen alkaessa, jollei nii-
tä ole toimitettu sille aiemmin muussa yhtey-
dessä. 

 
25 § 

Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet 
työllistymisen edistämiseksi 

Tehtyään neuvotteluesityksen tarkoitukses-
taan irtisanoa vähintään kymmenen virka-
miestä taloudellisin tai tuotannollisin perus-
tein työnantajan on yhteistoimintaneuvottelu-
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jen alussa annettava henkilöstön edustajille 
esitys työllistymistä edistäväksi toiminta-
suunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa val-
mistellessaan työnantajan on viipymättä sel-
vitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten 
kanssa työllistymistä tukevat julkiset työ-
voimapalvelut. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on otet-
tava huomioon, mitä työvoiman vähentämi-
sestä säädetään tai virka- ja työehtosopimuk-
sin sovitaan. Suunnitelmasta on käytävä ilmi 
myös yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu 
aikataulu, neuvotteluissa noudatettava menet-
tely ja suunnitellut, irtisanomisaikana nouda-
tettavat toimintaperiaatteet julkisesta työ-
voimapalvelusta annetussa laissa 
(1295/2002) tarkoitettuja palveluja käytettä-
essä sekä työnhakua ja koulutusta edistettä-
essä. 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset 
koskevat alle kymmentä virkamiestä, työnan-
tajan on yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa 
esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukai-
sesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työnte-
kijöiden oma-aloitteista hakeutumista muu-
hun työhön tai koulutukseen sekä heidän 
työllistymistään julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetussa laissa tarkoitetuilla palveluilla. 

 
 
 
 

26 § 

Neuvotteluvelvoitteen sisältö 

Jos työnantajan harkitsemat, viraston toi-
mintaa koskevat ratkaisut ilmeisesti johtavat 
yhden tai useamman virkamiehen irtisanomi-
seen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen, 
on yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä 
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden 
saavuttamiseksi ensin näiden toimenpiteiden 
perusteita ja vaikutuksia, 25 §:ssä tarkoitettu-
ja toimintaperiaatteita tai toimintasuunnitel-
maa, vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen 
kohteena olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi 
ja vähentämisestä virkamiehille aiheutuvien 
seurausten lieventämiseksi. Tämän jälkeen 
käsitellään esitetyt toimenpiteet. 

 
 

27 § 

Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen  

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 
lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistu-
vat alle kymmeneen virkamieheen taikka 
enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset 
kohdistuvat vähintään kymmeneen virkamie-
heen, työnantajan katsotaan täyttäneen tässä 
luvussa tarkoitetun neuvotteluvelvoitteensa, 
kun neuvotteluja on käyty tässä luvussa tar-
koitetulla tavalla 14 päivän ajanjaksona nii-
den alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvot-
teluissa sovita toisin. 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, 
90 päivää pidemmät lomauttamiset tai osa-
aikaistamiset kohdistuvat vähintään kymme-
neen virkamieheen, työnantajan katsotaan 
täyttäneen tässä luvussa tarkoitetun neuvotte-
luvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 
vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden 
alkamisesta, jollei yhteistoimintaneuvotte-
luissa sovita toisin.  

Viraston tai sen osan tehtävien taikka hen-
kilöstön toiseen virastoon siirtämistä koske-
vassa asiassa vastaanottavan viraston osalta 
neuvotteluajaksi lasketaan myös se aika, jon-
ka se on ollut yhteistoimintaneuvotteluissa 
6 §:n 6 momentissa tarkoitettuna osapuolena. 

 
28 § 

Työnantajan selvitysvelvollisuus  

Työnantajan on esitettävä kohtuullisen ajan 
kuluessa neuvotteluvelvoitteensa täyttämises-
tä henkilöstön edustajille yleinen selvitys yh-
teistoimintaneuvottelujen perusteella harkit-
tavista päätöksistä.  

Selvityksestä tulee käydä ilmi, neuvotel-
luista asioista riippuen, ainakin irtisanottavi-
en, lomautettavien ja osa-aikaistettavien 
määrät, lomautusten kestoajat sekä minkä 
ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toi-
meen päätöksensä työvoiman käytön vähen-
tämisestä. 

Henkilöstön edustajan pyynnöstä työnanta-
jan on esitettävä 1 momentissa tarkoitettu 
selvitys virkamiehille yhteisesti heitä koske-
vilta osiltaan tai virkamiehelle häntä koske-
vilta osin. 



 HE 152/2013 vp  
  

 

43 

6 luku 

Yhteistoiminta valtionhallintoa ja yhtä tai 
useampaa hallinnonalaa koskevissa asiois-

sa 

29 § 

Valtionhallinnon ja hallinnonalojen yhteis-
toiminta  

Kun ministeriö käsittelee valtionhallinnon, 
oman hallinnonalansa tai usean hallinnonalan 
henkilöstöä koskevia asioita, yhteistoimin-
taan sovelletaan tämän luvun säännöksiä. 

Yhteistoimintamenettely aloitetaan asian 
sellaisessa suunnittelu- ja valmisteluvaihees-
sa, jossa yhteistoiminnan tarkoituksena oleva 
vuorovaikutus sekä vaihtoehtoihin ja asiaan 
vaikuttaminen voi myös käytännössä toteu-
tua. Menettelyn tarkoituksena on lisätä osa-
puolten tietoja sekä yhteneviä käsityksiä asi-
asta ja edistää yhteisymmärrykseen pääsyä. 

  
30 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnanta-
jan edustajana kukin ministeriö sekä henki-
löstön edustajina valtion henkilöstöä edusta-
vien pääsopijajärjestöjen nimeämät henkilöt. 
Usean hallinnonalan hankkeita koskevan 
34 §:ssä tarkoitetun sopimuksen osapuolia 
ovat hankkeen vastuuministeriö sekä pääso-
pijajärjestöjen nimeämät edustajat.  

 
 

31 § 

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat  

Jäljempänä 32 ja 33 §:ssä säädettyä menet-
telyä noudatetaan, kun ministeriö valmistelee 
valtionhallintoa, omaa hallinnonalaansa tai 
useaa hallinnonalaa koskevia: 

1) säännöksiä, määräyksiä tai ohjeita, jotka 
pääasiallisesti tai olennaisesti koskevat valti-
on henkilöstöä,  

2) hallinnon kehittämis- tai muutoshank-
keita, joilla on olennaista vaikutusta henki-
löstön asemaan;  

3) päätöksiä tai asetuksia, joilla on tarkoi-
tus toteuttaa virkajärjestelyjä virastojen tai 
laitosten kesken, taikka valmistelee useam-
paa kuin yhtä virastoa koskevia virka- tai 
tehtävärakenteen muutoksia.  

 
32 § 

Yhteistoimintamenettely 

Asianomaisen ministeriön on ennen 
31 §:ssä tarkoitetun asian ratkaisemista neu-
voteltava valmisteilla olevan toimenpiteen 
perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista 
henkilöstön edustajien kanssa. 

Asianomaisen ministeriön tulee ennen yh-
teistoimintamenettelyä antaa henkilöstön 
edustajille asian käsittelyn kannalta tarpeelli-
set tiedot. Tiedot tulee antaa sellaisessa vai-
heessa ja siinä muodossa, että niihin pereh-
tyminen ja asiaan vaikuttaminen on mahdol-
lista. 

Ministeriö voi kuitenkin olla antamatta tie-
toja, jos asian valmistelu valtioneuvoston tai 
ministerin määräämästä perustellusta syystä 
tätä edellyttää.  

 
33 § 

Aloiteoikeus 

Henkilöstön edustajalla on oikeus tehdä 
aloitteita ja esityksiä yhteistoimintamenette-
lyä varten 31 §:ssä tarkoitetuissa asioissa. Jos 
ministeriö katsoo, ettei asia kuulu yhteistoi-
mintamenettelyn piiriin, siitä on ilmoitettava 
kirjallisesti perusteluineen asianomaiselle 
henkilöstön edustajalle.  

 
 

34 § 

Sopiminen poikkihallinnollisessa kehittämis-
hankkeessa  

Usean hallinnonalan hankkeiden osalta tu-
lee 30 §:ssä mainittujen osapuolten hankkeen 
perustamisvaiheessa yhteisymmärryksessä 
vastuuministeriön aloitteesta sopia kirjalli-
sesti, miten hanketta koskeva yhteistoiminta 
järjestetään, ketkä ovat yhteistoiminnan osa-
puolia, mitä hankkeeseen kuuluvia asioita 
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yhteistoiminnassa käsitellään ja miten yhteis-
toiminta kirjataan. Lisäksi tulee sopia tiedot-
tamisesta sekä henkilöstön edustajien oikeu-
desta kuulla ja saada tietoa hankkeessa käy-
tettäviltä asiantuntijoilta. Tarvittaessa poik-
kihallinnollista yhteistoimintaa koskevaa so-
pimusta on täydennettävä ja täsmennettävä 
hankkeen aikana. 

Vastuuministeriö järjestää tässä luvussa 
tarkoitetun yhteistoiminnan, jos osapuolten 
kesken ei päästä yhteisymmärrykseen asiasta. 

 
 

35 § 

Talousarvioehdotusta sekä toiminta- ja talo-
ussuunnitelmaa koskevat asiat  

Kun ministeriö valmistelee hallinnonalansa 
talousarvioehdotusta tai toiminta- ja talous-
suunnitelmaa, sen tulee antaa henkilöstön 
edustajille tietoja ehdotuksen tai suunnitel-
man perustana olevasta toiminnan yleisestä 
kehityksestä sekä tietoja valmisteltavan eh-
dotuksen tai suunnitelman henkilöstövaiku-
tuksista ja kuulla näistä henkilöstön edusta-
jia.  

 
 

7 luku 

Erinäiset säännökset 

36 § 

Yhteistoiminnan kirjaaminen 

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava 
siitä, että 3 luvun yhteistoimintamenettelystä 
laaditaan pöytäkirja.  

Työnantajan on laadittava 4 ja 5 luvun mu-
kaisista yhteistoimintaneuvotteluista pöytä-
kirja, josta käyvät ilmi ainakin neuvottelujen 
ajankohdat, niihin osallistuneet sekä neuvot-
telujen tulokset ja osallisten mahdolliset 
eriävät kannanotot sekä yhteistoimintaneu-
vottelujen päättyminen. 

Yhteistoiminnassa läsnä olleet työnantajan 
ja henkilöstön edustajat tarkastavat pöytäkir-
jan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan, 
jollei pöytäkirjan tarkastamisesta sovita yh-
teistoiminnassa toisin. 

Pöytäkirja on annettava tiedoksi viivytyk-
settä. 

 
 

37 § 

Tiedottaminen 

Työnantajan on tiedotettava viivytyksettä 
yhteistoiminnassa käsitellyssä asiassa saavu-
tetusta yksimielisyydestä tai yhteistoiminnan 
päättymisen jälkeen muutoin tekemästään 
päätöksestä sekä sen toteuttamisen ajankoh-
dasta joko asianomaisille henkilöstön edusta-
jille tai kaikille niille virkamiehille, joita pää-
tös koskee, taikka noudattaen viraston sisäi-
sen tiedottamisen periaatteita ja käytäntöjä. 

 
 

38 §  

Oikeus käyttää asiantuntijoita 

Henkilöstön edustajilla on oikeus kuulla ja 
saada tietoja asianomaisen viraston asiantun-
tijoilta yhteistoimintamenettelyssä sekä yh-
teistoimintaneuvotteluissa, kun se on käsitel-
tävän asian kannalta tarpeellista. Tällaisille 
asiantuntijoille annetaan vapautusta työstä ja 
maksetaan korvaus ansionmenetyksestä siten 
kuin siitä erikseen sovitaan.  

Jos virasto käyttää ulkopuolista asiantunti-
jaa sellaisessa tehtävässä, joka tämän lain 
mukaan kuuluu yhteistoiminnan piiriin, myös 
henkilöstön edustajille on varattava mahdol-
lisuus kuulla kyseistä asiantuntijaa. 

 
 

39 § 

Vapautus virka- ja työtehtävistä   

Viraston on annettava tässä laissa tarkoite-
tuille henkilöstön edustajille vapautusta 
säännönmukaisista virka- ja työtehtävistä tä-
män lain mukaista yhteistoimintaa, yhteis-
toimintakoulutusta ja yhteistoimintaan välit-
tömästi liittyvää henkilöstön edustajien kes-
kinäistä valmistautumista varten.  

Henkilöstön edustajien palvelussuhteen 
ehdoista on voimassa, mitä niistä erikseen 
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säädetään, määrätään tai virka- ja työehtoso-
pimuksin sovitaan.  

 
40 § 

Salassapitovelvollisuus  

Mitä viranomaisen asiakirjojen salassapi-
dosta, virkamiehen vaitiolovelvollisuudesta 
ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) sovelletaan myös asiakir-
jaan ja tietoon, joka on annettu tämän lain 
soveltamisalaan liittyvän tehtävän hoitami-
seksi 30 §:ssä tarkoitetulle pääsopijajärjestöl-
le tai sen nimeämälle edustajalle.  

 
41 § 

Poikkeukset yhteistoiminnasta ja tiedottamis-
velvollisuudesta  

Virasto voi tehdä päätöksen ilman tämän 
lain mukaista yhteistoimintaa, jos valtiollisen 
turvallisuuden tai maanpuolustuksen ylläpito 
sitä edellyttää taikka jos yleisen järjestyksen 
tai maan ulkovaltoihin solmimien suhteiden 
vaarantuminen on yhteistoiminnan esteenä.  

Virasto voi tehdä päätöksen ilman yhteis-
toimintaa, jos viraston toiminnan vaarantu-
minen tai muut erittäin painavat syyt ovat yh-
teistoiminnan esteenä. Tällöin asia tulee käsi-
tellä 11 §:n mukaisesti viivytyksettä sen jäl-
keen, kun perusteita poikkeamiselle sään-
nönmukaisesta menettelystä ei enää ole. Sa-
malla on selvitettävä poikkeuksellisen menet-
telyn syy.  

Virastolla ei ole 28 §:n mukaista selvitys-
velvollisuutta asioissa, joissa virasto voi 
1 momentin mukaan tehdä päätöksen ilman 
yhteistoimintaa.  

 
42 § 

Sopimisoikeus 

Jäljempänä 2 momentissa tarkoitetut osa-
puolet voivat tehdä henkilöstön edustajista 
6 §:n 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
sekä myös sopimuksin poiketa seuraavista 
tässä laissa säädetyistä asioista: 

1) 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista yhteistoimin-
nan osapuolista; 

2) 9 §:ssä tarkoitetusta aloiteoikeudesta; 
3) 10 §:ssä tarkoitetusta oikeudesta lisäsel-

vityksiin;  
4) 11 §:ssä tarkoitetusta asian käsittelystä 

yhteistoiminnassa lukuun ottamatta yksittäis-
tä virkamiestä koskevaa asiaa;  

5) 12, 14 ja 15 §:ssä tarkoitetuista yhteis-
toiminnan piiriin kuuluvista asioista; 

6) 16 §:ssä tarkoitetusta työnantajan neu-
votteluesityksestä; 

7) 20 §:ssä tarkoitetusta yhteistoimintavel-
voitteen täyttymisestä; 

8) 23 §:ssä tarkoitetuista työnantajan annet-
tavista tiedoista, mikäli ne koskevat alle 
kymmentä virkamiestä; 

9) 25 §:ssä tarkoitetuista toimintasuunni-
telmista ja toimintaperiaatteista työllistymi-
sen edistämiseksi; 

10) 26 §:ssä tarkoitetusta neuvotteluvel-
voitteen sisällöstä; 

11) 27 §:ssä tarkoitetusta yhteistoiminta-
velvoitteen täyttymisestä; 

12) 28 §:ssä tarkoitetusta työnantajan selvi-
tysvelvollisuudesta; 

13) 36 §:ssä tarkoitetusta yhteistoiminnan 
kirjaamisesta; 

14) 37 §:ssä tarkoitetusta työnantajan tie-
dottamisvelvoitteesta yhteistoiminnan jäl-
keen; 

15) 38 §:ssä tarkoitetusta asiantuntijoiden 
käytöstä; 

16) 39 §:ssä tarkoitetusta vapautuksesta 
virka- ja työtehtävistä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja sopimuk-
sia voivat tehdä valtion puolesta muut valtion 
sopimusviranomaiset kuin valtion virkaehto-
sopimuslain (664/1970) mukainen valtion 
neuvotteluviranomainen sekä virkamiesten ja 
työntekijöiden puolesta sellaiset valtakunnal-
liset rekisteröidyt yhdistykset, joiden varsi-
naisiin tarkoituksiin kuuluu virkamiesten ja 
työntekijöiden etujen valvominen virka- ja 
työsuhteissa ja jotka yhteensä laajasti edusta-
vat sopimuksen piirissä olevaa henkilöstöä. 

Tässä pykälässä tarkoitetuista sopimuksista 
on voimassa, mitä yleissopimuksesta valtion 
virkaehtosopimuslaissa säädetään. Sopimuk-
seen sidottu työnantaja saa soveltaa sopi-
muksen määräyksiä sopimuksen sovelta-
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misalalla niihinkin virkamiehiin ja työnteki-
jöihin, jotka eivät ole sopimukseen sidottuja. 

 
 

43 § 

Hyvitys 

Työnantaja, joka on irtisanonut, lomautta-
nut tai osa-aikaistanut virkamiehen jättäen 
tahallisesti tai huolimattomuudesta noudat-
tamatta, mitä 21—27 §:ssä säädetään, on 
määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomau-
tetulle tai osa-aikaistetulle virkamiehelle 
enintään 31 570 euron suuruinen hyvitys. 

Hyvityksen suuruutta määrättäessä on otet-
tava huomioon yhteistoimintavelvoitteen 
laiminlyönnin vakavuus ja työnantajan olot 
yleensä sekä virkamieheen kohdistetun toi-
menpiteen luonne ja hänen virkasuhteensa 
kestoaika.  

Jos laiminlyöntiä voidaan kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää vä-
häisenä, voidaan hyvitys jättää tuomitsemat-
ta. 

Virkamiehen oikeus hyvitykseen raukeaa, 
jos kannetta ei virkasuhteen kestäessä nosteta 
kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jonka aikana oikeus hyvityk-
seen on syntynyt. Virkasuhteen päätyttyä oi-
keus hyvitykseen raukeaa, jollei sitä koske-
vaa kannetta nosteta kahden vuoden kuluessa 
virkasuhteen päättymisestä. 

 
 

44 § 

Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen 

Edellä 43 §:ssä säädetyn hyvityksen enim-
mäismäärää tarkistetaan rahan arvon muutos-
ta vastaavasti kolmivuotiskausittain valtio-
neuvoston asetuksella.  

 
45 § 

Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten käsittely 

Tähän lakiin perustuvat riita-asiat ja hyvi-
tysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomio-
istuimessa. 

 

46 § 

Arviointi 

Tämän lain mukaista yhteistoimintaa arvi-
oidaan virastossa vuosittain. 

 
 

47 § 

Ohjaus ja neuvonta 

Tämä lain soveltamista ja noudattamista 
ohjaavat valtiovarainministeriö ja valtion 
henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt.  

 
 

48 § 

Nähtävänäpito 

Työnantajan on pidettävä tämä laki ja 
42 §:ssä tarkoitetut sopimukset virkamiesten 
vapaasti saatavilla työpaikalla. 

 
 

49 § 

Viraston yhteistoimintavelvoitteen rikkomi-
nen 

Virastoa työnantajana edustava virkamies, 
joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 
11 §:ssä asian käsittelystä yhteistoiminnassa, 
12 §:ssä viraston sisäisestä toiminnasta, 
17 §:ssä liikkeen luovutuksesta, 18 §:ssä ul-
kopuolisen työvoiman käytöstä, 19 §:ssä 
henkilöstön edustajille annettavista tiedoista, 
31 §:ssä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asi-
oista, 32 §:ssä yhteistoimintamenettelystä, 
37 §:ssä tiedottamisvelvollisuudesta, 38 §:ssä 
oikeudesta käyttää asiantuntijoita, 39 §:ssä 
vapautuksesta virka- ja työtehtävistä tai 
48 §:ssä nähtävänäpidosta säädetään, on 
tuomittava viraston yhteistoimintavelvoitteen 
rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnantajaa 
edustavien henkilöiden kesken määräytyy ri-
koslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädetty-
jen perusteiden mukaan. 
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50 § 

Viittaussäännökset rikoslakiin 

Rangaistus 6 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi-
tetun yhteistoimintaedustajan oikeuksien 
loukkaamisesta säädetään rikoslain 47 luvun 
4 §:ssä. 

Rangaistus 40 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 
5 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa 
kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä anka-
rampaa rangaistusta. 

 
51 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa annettu laki 
(651/1988, kumottu laki). 

Jos muualla lainsäädännössä viitataan ku-
motun lain säännöksiin, on niiden sijasta so-
vellettava tätä lakia. 

 
52 § 

Siirtymäsäännökset 

Kumotun lain 15 §:ssä tarkoitettua sopi-
musta voidaan soveltaa tämän lain 42 §:n 
säännösten estämättä sopimuksen voimassa-
olon päättymiseen saakka. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on saa-
tettava vastaamaan lain 14 §:n säännöksiä 
vuoden 2014 aikana. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

 
————— 
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2. 

Laki 

rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 47 luvun 4 §, sellaisena kuin se on laissa 453/2007, seuraa-

vasti: 
 

47 luku 

Työrikoksista 

4 §  

Työntekijöiden edustajien oikeuksien louk-
kaaminen 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ilman 
laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtoso-
pimuksessa määrättyä perustetta irtisanoo, 
muuten erottaa tai lomauttaa luottamusmie-
hen, työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun luottamusvaltuutetun, työ-
suojeluvaltuutetun, henkilöstön edustuksesta 
yritysten hallinnossa annetussa laissa 
(725/1990) tai yhteistoiminnasta suomalai-

sissa ja yhteisönlaajuisissa yrityksissä anne-
tussa laissa (335/2007) tarkoitetun henkilös-
tön tai työntekijöiden edustajan taikka yhteis-
toiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/2007) 8 §:ssä tai työnantajan ja henki-
löstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
annetun lain (449/2007) 3 §:ssä tai yhteis-
toiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
annetun lain (    /   ) 6 §:ssä tarkoitetun yh-
teistoimintaedustajan tai muuttaa hänen työ-
suhteensa osa-aikaiseksi, on tuomittava, joll-
ei teko ole työsyrjintänä rangaistava, työnte-
kijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta 
sakkoon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . 

————— 
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3. 

Laki 

tuloverolain 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 80 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 366/2009, 

seuraavasti: 
 

80 § 

Verovapaat vakuutus- ja vahingonkorvaukset 

Veronalaisia korvauksia eivät ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain (334/2007) 62 §:ssä ja työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain (449/2007) 21 §:ssä sekä 

yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa annetun lain (  /  ) 43 §:ssä tarkoitet-
tu hyvitys, jonka työnantaja on yhteistoimin-
tavelvoitteiden laiminlyönnin johdosta mak-
sanut irtisanotulle, lomautetulle tai osa-
aikaistetulle työntekijälle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
————— 
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4. 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 5 a luvun 5 §:n 1 mo-

mentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 312/2010, seuraavasti: 
 

5 §  

Työvoimaviranomaisen velvollisuudet 

Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elin-
keinotoimiston tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedottaa tarjolla olevista palveluista, 
toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa yh-
teistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/2007) 49 §:n 1 ja 2 momentissa, työnan-

tajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa annetun lain (449/2007) 9 §:n 
1 ja 2 momentissa sekä yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
(  /  ) 25 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman laatimisessa ja toteut-
tamisessa julkisen työvoimapalvelun osalta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
————— 

 
 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

2. 

Laki 

rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikoslain (39/1889) 47 luvun 4 §, sellaisena kuin se on laissa 453/2007, seuraa-

vasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

47 luku 

Työrikoksista 

4 §  

Työntekijöiden edustajien oikeuksien louk-
kaaminen 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ilman 
laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtoso-
pimuksessa määrättyä perustetta irtisanoo, 
muuten erottaa tai lomauttaa luottamusmie-
hen, työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun luottamusvaltuutetun, työ-
suojeluvaltuutetun, henkilöstön edustuksesta 
yritysten hallinnossa annetussa laissa 
(725/1990) tai yhteistoiminnasta suomalaisis-
sa ja yhteisönlaajuisissa yrityksissä annetussa 
laissa (335/2007) tarkoitetun henkilöstön tai 
työntekijöiden edustajan taikka yhteistoimin-
nasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 
8 §:ssä tai työnantajan ja henkilöstön välises-
tä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 
(449/2007) 3 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-
edustajan tai muuttaa hänen työsuhteensa osa-
aikaiseksi, on tuomittava, jollei teko ole työ-
syrjintänä rangaistava, työntekijöiden edusta-
jan oikeuksien loukkaamisesta sakkoon. 

47 luku 

Työrikoksista 

4 §  

Työntekijöiden edustajien oikeuksien louk-
kaaminen 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ilman 
laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtoso-
pimuksessa määrättyä perustetta irtisanoo, 
muuten erottaa tai lomauttaa luottamusmie-
hen, työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 
3 §:ssä tarkoitetun luottamusvaltuutetun, työ-
suojeluvaltuutetun, henkilöstön edustuksesta 
yritysten hallinnossa annetussa laissa 
(725/1990) tai yhteistoiminnasta suomalaisis-
sa ja yhteisönlaajuisissa yrityksissä annetussa 
laissa (335/2007) tarkoitetun henkilöstön tai 
työntekijöiden edustajan taikka yhteistoimin-
nasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 
8 §:ssä tai työnantajan ja henkilöstön välises-
tä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 
(449/2007) 3 §:ssä tai yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (  
/    ) 6 §:ssä tarkoitetun yhteistoimintaedusta-
jan tai muuttaa hänen työsuhteensa osa-
aikaiseksi, on tuomittava, jollei teko ole työ-
syrjintänä rangaistava, työntekijöiden edusta-
jan oikeuksien loukkaamisesta sakkoon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
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3. 

Laki 

tuloverolain 80 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 80 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 366/2009, 

seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

80 §  

Verovapaat vakuutus- ja vahingonkorvaukset 

Veronalaisia korvauksia eivät ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain (334/2007) 62 §:ssä ja työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain (449/2007) 21 §:ssä tarkoi-
tettu hyvitys, jonka työnantaja on yhteistoi-
mintavelvoitteiden laiminlyönnin johdosta 
maksanut irtisanotulle, lomautetulle tai osa-
aikaistetulle työntekijälle;  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

80 § 

Verovapaat vakuutus- ja vahingonkorvaukset 

Veronalaisia korvauksia eivät ole: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain (334/2007) 62 §:ssä ja työnantajan ja 
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kun-
nissa annetun lain (449/2007) 21 §:ssä sekä 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa annetun lain (  /  ) 43 §:ssä tarkoitet-
tu hyvitys, jonka työnantaja on yhteistoimin-
tavelvoitteiden laiminlyönnin johdosta mak-
sanut irtisanotulle, lomautetulle tai osa-
aikaistetulle työntekijälle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
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4. 

Laki 

julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 5 a luvun 5 §:n 1 mo-

mentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 312/2010, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 §  

Työvoimaviranomaisen velvollisuudet 

Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elin-
keinotoimiston tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedottaa tarjolla olevista palveluista, 
toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa yh-
teistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/2007) 49 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 
9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun toiminta-
suunnitelman laatimisessa ja toteuttamisessa 
julkisen työvoimapalvelun osalta; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

 

5 §  

Työvoimaviranomaisen velvollisuudet 

Muutosturvan toteuttamiseksi työ- ja elin-
keinotoimiston tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tiedottaa tarjolla olevista palveluista, 
toimenpiteistä ja etuuksista sekä avustaa yh-
teistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/2007) 49 §:n 1 ja 2 momentissa, työnan-
tajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa annetun lain (449/2007) 9 §:n 
1 ja 2 momentissa sekä yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
(  /  ) 25 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun 
toimintasuunnitelman laatimisessa ja toteut-
tamisessa julkisen työvoimapalvelun osalta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


