
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvhenkilöstörahastolain 2 ja 9 §:n muuttamisestaHE 159/2021 vpTyVM 18/2021 vp Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2021

1342/2021

Laki
henkilöstörahastolain 2 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan henkilöstörahastolain (934/2010) 2 ja 9 § seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) henkilöstörahastolla henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoi-

tuksena on yrityksen sille suorittamien tulos- tai voittopalkkioerien ja muiden tämän lain
mukaisten varojen hallinta;

2) henkilöstörahastoerällä rahasuoritusta, jonka enimmäismäärä määräytyy yhdenmu-
kaisten periaatteiden mukaan sekä sellaisen kaikkia rahastoon kuuluvia jäseniä koskevan
tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukaan, joka on otettu käyttöön henkilöstörahaston
piiriin kuuluvissa yrityksissä ja tulosyksiköissä;

3) henkilöstörahastoerän lisäosalla rahasuoritusta, josta kukin henkilöstörahaston pii-
riin kuuluva yritys tai tulosyksikkö voi päättää erikseen ja joka koskee päätöksen tehnees-
sä yrityksessä tai tulosyksikössä määrättyä osaa koko henkilöstöstä ja jonka enimmäis-
määrä voi olla vuodessa enintään lisäosaa saavien jäsenten kuukauden palkkasumma tai
kunkin jäsenen kuukauden palkka;

4) henkilöstöryhmän edustajalla yhteistoimintalaissa (1333/2021), yhteistoiminnasta
valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (1233/2013) ja työnantajan ja henkilöstön
välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetussa laissa (449/2007)
tarkoitettuja henkilöstön edustajia.

9 §

Neuvottelut perustamisesta sekä henkilöstörahastoerästä ja sen muutoksista

Henkilöstörahastoa suunniteltaessa yrityksen ja sen henkilöstön on käsiteltävä henki-
löstörahaston perustamista sekä henkilöstörahastoeriä kerryttävää tulos- tai voittopalkki-
ojärjestelmää ja sen määräytymisperusteita yhteistoimintalain 2 luvussa tarkoitetussa vuo-
ropuhelussa tai yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa taikka
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella an-
netussa laissa säädetyllä tavalla.

Jos 1 momentissa tarkoitetut lait eivät tule sovellettaviksi, mainitussa momentissa tar-
koitettuja asioita on käsiteltävä muulla yrityksen ja sen henkilöstön sopimalla tavalla. Jos
henkilöstörahaston jäseniksi on tulossa ulkomaisen yrityksen palveluksessa olevia työnte-
kijöitä, yrityksen on noudatettava vastaavia asianomaisessa maassa käytössä olevia me-
nettelytapoja tai henkilöstön vaikutusmahdollisuudet on muutoin turvattava.
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Tässä pykälässä tarkoitettuja menettelytapoja on noudatettava myös henkilöstörahas-
toerän määräytymisperustetta muutettaessa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
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