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yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (334/2007) 16 § ja
lisätään 20 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

16 §

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Yrityksessä on laadittava yhteistoiminta-
neuvotteluissa vuosittain henkilöstö- ja kou-
lutussuunnitelma työntekijöiden ammatillisen
osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laa-
dittaessa on otettava huomioon ennakoitavat,
yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset,
joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta,
määrää tai ammatillista osaamista koskevaa
merkitystä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tu-
lee käydä ilmi yrityksen koko huomioon ot-
taen ainakin:

1) yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä
mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten
työsopimusten määrä sekä arvio näiden kehit-
tymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen
käytöstä;

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

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta

osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja
näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva
vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmit-
täin tai muutoin tarkoituksenmukaisella ta-
valla ryhmiteltynä; sekä

5) 1—4 kohdassa tarkoitettujen suunnitel-
mien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tu-
lee kiinnittää huomiota:

1) ikääntyvien työntekijöiden erityistarpei-
siin;

2) keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla
työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja
perhe-elämää;

3) osatyökykyisten työllistämisen periaat-
teisiin; sekä

4) joustaviin työaikajärjestelyihin.
Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien

työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähin-
tään 20 mutta vähemmän kuin 30, voidaan
henkilöstöryhmän tai -ryhmien edustajien
kanssa sopia, että edellä tässä pykälässä tar-
koitetut asiat käsitellään yrityksen koko hen-
kilöstölle järjestettävässä yhteisessä tilaisuu-
dessa.

Jos työnantaja irtisanoo työntekijöitä talou-
dellisin tai tuotannollisin perustein, on henki-
löstö- ja koulutussuunnitelmaan tehtävä tar-
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vittavat muutokset 8 luvussa tarkoitetun, irti-
sanomisia koskevan yhteistoimintamenette-
lyn yhteydessä.

20 §

Yhteistoimintaneuvottelut

— — — — — — — — — — — — —
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsi-

teltäessä työnantajan on pyydettäessä selvi-

tettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille
jääneiden työntekijöiden ammatillista osaa-
mista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on
saatettava vastaamaan tämän lain 16 §:n
säännöksiä vuoden 2014 aikana.
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