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työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain

(449/2007) 4 §:n 3 momentti,
muutetaan 5 §:n 1 momentti ja 12 § sekä
lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

4 a §

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kunnassa on laadittava yhteistoimintame-
nettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutus-
suunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tu-
lee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen
ainakin:

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja vir-
kasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehitty-
misestä;

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) 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 työntekijöiden ammatillista osaa-
mista.

5 §

Yhteistoimintamenettely

Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 tai
4 a §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvo-
teltava yhteistoiminnan hengessä yksimieli-
syyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan
toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja
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vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden
kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloi-
tettava niin ajoissa kuin mahdollista.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Henkilöstön edustajan aloiteoikeus

Jos henkilöstön edustaja pyytää yhteistoi-
mintamenettelyn aloittamista 4 tai 4 a §:ssä
tarkoitetussa asiassa, työnantajan on käynnis-

tettävä yhteistoimintamenettely pyynnössä
tarkoitetusta asiasta noudattaen, mitä
5—9 §:ssä säädetään, tai annettava viipy-
mättä kirjallinen selvitys siitä, millä perus-
teella työnantaja ei pidä yhteistoimintamenet-
telyä tarpeellisena.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on
saatettava vastaamaan tämän lain 4 a §:n
säännöksiä vuoden 2014 aikana.
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