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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on lisätä valtion henki
löstön vaikutusmahdollisuuksia työpaikkaansa ja 
työtään koskevaan päätöksentekoon ja samalla 
edistää valtionhallinnon toiminnan tehokkuutta 
ja tuottavuutta sekä parantaa henkilöstön keski
näistä yhteistoimintaa. Valtion virastoihin ja lai
toksiin valtioneuvoston vuonna 1974 tekemän 
periaatepäätöksen nojalla luotu virastodemokra
tiajärjestelmä ehdotetaan muutettavaksi lakiin 
perustuvaksi yhteistoiminnaksi. Ehdotettu järjes
telmä vastaa pääpiirteittäin yhteistoiminnasta yri
tyksissä annetun lain mukaista yhteistoimintaa. 

Esityksen tarkoituksen toteuttamiseksi ehdote
taan säädettäväksi laki yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa. Sen mukaan työnantajan 
tulisi neuvotella viraston tai laitoksen henkilöstön 
ja sen edustajien kanssa tärkeimmistä henkilöstön 
asemaan ja työolosuhteisiin vaikuttavista asioista 
ennen niiden ratkaisemista. Tällaisia asioita ovat 
lakiehdotuksen mukaan muun muassa olennaiset 
muutokset työtehtävissä ja työmenetelmissä, hen
kilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset hankin
nat, viraston tai laitoksen toiminnan ja organisaa
tion muutokset, rationalisointihankkeet sekä vi
raston tai laitoksen henkilöstöhallinnon ja henki
löstöasiain hoidon periaatteet. 

Esityksessä työnantajalle ehdotetaan säädettä
väksi mvös tiedottamisvelvollisuus. Viraston tai 
laitokse~ tulisi antaa henkilöstölle tietoja viraston 
toiminnasta ja henkilöstöön vaikuttavista valmis
teltavina olevista asioista sekä näitä asioita koske
vista päätöksistä. Virasto tai laitos velvoitettaisiin 
myös antamaan henkilöstölle ja henkilöstön 
edustajille sellaisia yhteistoimintamenettelyssä 
käsitehäviä asioita koskevia selvityksiä ja tietoja, 
joiden perusteella lain edellyttämä yhteistoiminta 
voidaan toteuttaa. Valtion liikelaitoksessa tiedot
tamisvelvoite koskisi lisäksi liikelaitoksen talou
den tilasta ja kehityksestä laadittuja selvityksiä. 

Esityksessä tarkoitetun yhteistoiminnan osa
puolia ovat virasto tai laitos ja sen henkilöstö. 
Yhteistoimintaa toteutetaan henkilöstöön kuulu
van ja hänen esimiehensä välillä sekä henkilöstön 
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edustajien ja viraston tai laitoksen välillä. Lakieh
dotuksen periaatteena on, että henkilöstön edus
taminen ja yhteistoiminnan muodot järjestettäi
siin kussakin virastossa, laitoksessa ja liikelaitok
sessa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen so
pivimmalla tavalla. Henkilöstön edustajia olisivat 
luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tai 
muut henkilöstön edustajat. Virastoon tai laitok
seen voitaisiin nykyisen virastodemokratian ta
voin perustaa yhteistoimintaelimiä ja henkilöstön 
edustajien toimielimiä yhteistoimintaa varten. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi kaikkiin val
tion virastoihin, laitoksiin ja liikelaitoksiin. Viras
toittain ja laitoksittain ratkaistaisiin, miten yh
teistoiminta järjestetään viraston tai laitoksen eri 
yksiköissä. 

Esityksessä on yritysten yhteistoimintalain ta
voin varattu valtion työmarkkinasopimusosapuo
lille mahdollisuus sopimuksin poiketa lakiehdo
tuksen mukaisesta yhteistoiminnasta. Sopimus
oikeus olisi sekä valtiovarainministeriöllä ja virka
miesyhdistysten keskusjärjestöillä että virastolla 
tai laitoksella ja siinä toimivilla henkilöstöjärjes
töillä. Sopimuksissa voitaisiin virastokohtaisten 
tarpeiden lisäksi ottaa huomioon myös hallinnon 
kehitys ja yhteistoiminnan kulloinkin ajankohtai
set kysymykset. 

Lakia sovellettaisiin kooltaan, päätehtäviltään, 
organisaatioltaan ja toimintatavoiltaan toisistaan 
poikkeavissa virastoissa ja laitoksissa. Myös nykyi
sin käytössä olevat virastodemokratiajärjestelmät 
on tarvittaessa muokattu virastoittain ja laitoksit
tain jossain määrin erilaisiksi. 

Myös valtionhallinnon erityiset tehtävät on 
esityksessä otettu huomioon. Yhteistoimintame
nettelyä käytettäisiin rajoitetusti muun muassa 
puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa, jolloin 
myös tiedottamisvelvollisuus olisi vastaavasti sup
peampi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on lisätä valtion palve
luksessa olevan henkilöstön mahdollisuuksia vai
kuttaa työtään ja työpaikkaansa koskevaan pää
töksentekoon. Vaikutusmahdollisuuksien lisää
misellä tavoitellaan yhtäältä henkilöstön hyvin
voinnin, viihtyvyyden, työmotivaation ja työelä
män laadun parantamista. Toisaalta osallistumi
sen ja yhteistoiminnan lisääminen edistää henki
löstön tietojen ja taitojen hyväksikäyttöä työssä ja 
viraston tai laitoksen, jäljempänä viraston, pää
töksenteossa ja myötävaikuttaa näin virastojen 
toiminnan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. 
Yhteistoiminnalla on merkitystä myös henkilös
töjärjestöjen edunvalvonnan kannalta. 

Esityksen tarkoituksena on uudistaa nykyinen, 
valtioneuvoston päätökseen ja sen mukaisesti laa
dittuihin virastokohtaisiin ohjesääntöihin nojau
tuva virastodemokratiajärjestelmä yrityksissä so
vellettavan yhteistoimintajärjestelmän kaltaiseksi. 
Nykyiseen virastodemokratiaan verrattuna lakieh
dotus pyrkii yhteistoiminnan velvoittavuuden li
säämiseen, yhteistoiminnan asiapiirin kehittämi
seen sekä yhteistoiminnan muotojen ja menette
lytapojen parantamiseen. Esitystä valmisteltaessa 
on ollut periaatteena, että valtion henkilöstön 
mahdollisuudet yhteistoimintaan tulisi turvata 
vastaavalla säädöksellä kuin yhteistoiminnasta 
yrityksissä annettu laki (725/78), jäljempänä yri
tysten yhteistoimintalaki, yksityisen yritystoimin
nan osalta. Valtionhallinnon erityispiirteet on 
kuitenkin otettu huomioon. 

Esityksen yleinen pyrkimys on tässä suhteessa 
sama kuin valtion virkamieslainsäädännön koko
naisuudistuksessa (754-762/86) ja valtion virka
ehtosopimuslain muutoksessa (764/86), joiden 
eräänä tavoitteena on järjestää valtion henkilös-

tön asema ja sopimusmenettely tarkoituksenmu
kaisessa määrin muiden työalojen kaltaiseksi. 

Esitys liittyy yleiseen tavoitteeseen kehittää 
hallinnon tuottavuutta, tehokkuutta ja tulokselli
suutta, jota on käsitelty muun muassa hallituk
sen esitykseen vuoden 1988 tulo- ja menoarvioksi 
liiteryssä hallinnon kehittämisohjelmassa. Hallin
non yleistä kehittämistä on käsitelty myös Val
tionhallinnon kehittämiskeskuksesta annetun 
lain (110/87) perusteluissa (hall.es. n:o 135/ 
1986 vp.). Hallinnon palvelukyvyn parantaminen 
ja tuottavuuden kehittäminen toisaalta ja val
tiontalouden rajoitetut kasvumahdollisuudet toi
saalta vaativat uudistuksia ja muutoksia, joiden 
sujuva ja tuloksellinen toteuttaminen edellyttää 
henkilöstön osallistumista ja riittävää yhteistoi
mintaa. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Yhteistoiminnan luonne ja velvoittavuus 

Virastodemokratian valmistelusta 31 päivänä 
tammikuuta 1974 tehdyn valtioneuvoston pää
töksen tarkoittama yhteistoiminta ja henkilöstön 
kuuleminen ei kaikilta osin ole toteutunut tar
koitetulla tavalla. Virastokohtaiset ohjesäännöt 
eivät ole riittävän selkeästi veivoittaneet viraston 
johtoa ja henkilöstöä yhteistoimintaan ja yhteis
toiminnalla on osin ollut pelkkä muodollinen 
merkitys. 

Esityksen mukaan virastoilla olisi, samalla ta
voin kuin yrityksillä yritysten yhteistoimintalain 
mukaan, velvoite ennen päätöksentekoa käsitellä 
lain määräämät asiat yhteistoimintamenettelyssä. 
Yhteistoiminnan muodot ja menettelytavat, joi
hin tähänastisessa virastodemokratiassa on varsin 
paljon kiinnitetty huomiota, jäisivät esityksen 
mukaan suurelta osin virastoittain sovittaviksi 
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niiden tarpeet ja edellytykset huomioon ottavalla 
tavalla. 

1.2.2. Yhteistoiminnan muotojen kehittå"mi
nen 

Eräänä nykyisen virastodemokratian ongelma
na on ollut sen suhde muihin viraston ja siinä 
toimivien järjestöjen ja henkilöstön välisiin yh
teistoimintamuotoihin, kuten luottamusmiestoi
mintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan. Erityi
seksi ongelmaksi tämä on muodostunut asioissa, 
joissa yhteistoimintaa tulisi asian luonteen takia 
olla kaikkien järjestelmien puitteissa. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi rationalisointi ja toimisto
automaation käyttöönotto. Tämä on aiheuttanut 
sekä yhteistoiminnan laiminlyöntejä että päällek
käistä asioiden käsittelvä. 

Lakiehdotuksen mukaan henkilöstön edustau
tumistapa voitaisiin ratkaista virastoittain sovitta
valla tavalla, jolloin olisi myös mahdollista sovit
taa yhteen eri yhteistoimintajärjestelmiä. Yritys
ten yhteistoimintalain tavoin henkilöstön edusta
jina voisivat esityksen tarkoittamassa yhteistoi
minnassa olla muun muassa luottamusmiehet ja 
työsuojeluvaltuutetut. Posti- ja telelaitoksen ja 
valtionrautateiden virastodemokratiajärjestelmä 
on jo nykyisin yritysten yhteistoimintalain kaltai
nen. Virastossa tehtävä sopimus antaa myös mah
dollisuuden sovittaa lakiehdotuksen mukainen 
yhteistoiminta yliopistojen ja korkeakoulujen 
hallintomalleihin, joihin sisältyy säännöksiä hen
kilöstön osallistumisesta päätöksentekoon. 

Virastoittain olisi esityksen mukaan myös sovit
tava, millaisia yhteistoimintaelimiä ja mille hal
linnon tasoille ja yksiköihin yhteistoimintaa var
ten tarvitaan. Yhteistoiminta voitaisiin toteuttaa 
myös toimielimiä perustamatta. Toimieliminä, 
jos niitä perustetaan, olisivat virastodemokratian 
tavoin viraston ja henkilöstön edustajien yhteis
toimintaelin tai sekä edellä mainittu yhteistoi
mintaelin että henkilöstön edustajista koottu toi
mielin. Yhteistoimintaelin vastaa yritysten yh
teistoimintalain tarkoittamaa neuvottelukuntaa. 

1.2.3. Yhteistoiminnan asiapiirin kehittäminen 

Virastodemokratiaa koskevassa valtioneuvoston 
päätöksessä ja sen mukaisesti laadituissa ohje
säännöissä virastodemokratian piiriin on katsottu 

kuuluviksi pääsääntöisesti sellaiset yleiset henki
löstöhallinnon asiat, jotka eivät kuulu virka- ja 
työehtosopimustoiminnan tai työsuojelun yhteis
toiminnan piiriin. Käytännössä asiapiiri on useis
sa virastoissa muodostunut tätä laajemmaksi. Eri
tyisesti keskeiset viraston toimintaa koskevat 
suunnitelmat ja muutokset on otettu yhteistoi
minnan piiriin. Yhteistoiminnan rajoittaminen 
yleisiin henkilöstöasioihin on usein johtanut sii
hen, että henkilöstö ei ole voinut saada tietoja 
eikä olla yhteistoiminnassa niissä varsinaisen toi
minnan muutoksissa, joilla on henkilöstöön koh
distuvia vaikutuksia. 

Edellä todetuista syistä esityksen tavoitteena on 
kehittää yhteistoiminnan asiapiiriä siten, että 
yhteistoimintamenettelyssä tulee käsitellä myös 
viraston toimintaa ja sen kehittämistä ja muutta
mista koskevat olennaiset suunnitelmat ja ehdo
tukset. Tässä suhteessa esitys vastaa sekä monissa 
virastoissa jo nyt omaksuttua käytäntöä että yri
tysten yhteistoimintalakia. 

Yhteistoiminnan ulottamisella viraston varsi
naiseen toimintaan kuuluviin asioihin on olen
nainen merkitys henkilöstön tiedonsaannin ja 
työmotivaation kannalta. Kysymyksessä on ennen 
päätöksentekoa tapahtuva yhteistoiminta, jonka 
tarkoituksena on asian perusteiden ja vaikutusten 
sekä eri osapuolten näkökantojen selvittäminen. 
Näin ollen yhteistoimintamenettely ei sinänsä 
muuta ratkaisuvallan järjestämistä valtionhallin
nossa. 

Lakiehdotukseen sisältyvät säännökset yhteis
toimintamenettelystä poikkeamisesta ja yhteistoi
mintamenettelvssä käsiteltävien asioiden salassa
pidosta. Yhtei~toimintamenettelyssä ei lainkaan 
käsiteltäisi asioita, joiden käsittely voi vaarantaa 
maan suhdetta ulkovaltoihin tai valtakunnan 
turvallisuutta. Lisäksi viraston toiminnan vaaran
tuminen voi olla peruste yhteistoimintamenette
lystä poikkeamiselle. Tällaisessa tapauksessa poik
keamisen syy ja itse asia on kuitenkin viivytykset
tä saatettava yhteistoimintakäsittelyyn, kun estet
tä ei sille enää ole. 

1. 2. 4. Yhteistoiminnan kehittå'minen hallin
non eri tasozl/a 

Virastodemokratia on toteutettu virastoissa lä
hinnä edustuksellisena osallistumisena ja yhteis
toimintana. Henkilöstö osallistuu yhteistoimin
taan valitsemiensa edustajien välityksellä. Osallis-
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tumista ja yhteistoimintaa koskevissa yhteiskun
tatieteellisissä tutkimuksissa ja käytännön 
kokeiluissa on yhdensuuntaisesti päädytty siihen, 
että myös välitön osallistuminen ja yhteistoimin
ta on tarpeen toisaalta parempaa työmotivaatiota 
ja työelämän laatua tavoiteltaessa ja toisaalta 
edustuksellisen yhteistoiminnan edellytyksenä. 

Esitys lähtee yritysten yhteistoimintalain tavoin 
siitä periaatteesta, että yhteistoiminta on toteu
tettava kaikilla työnantajan ja työntekijän välisen 
suhteen tasoilla. Yhteistoimintaa edellytetään si
ten myös työntekijän ja esimiehen välillä. Työyk
sikön henkilöstön säännölliset kokoukset ovat 
myös hyväksi todettu tapa toteuttaa välitöntä 
yhteistoimintaa. 

Esityksessä on asetettu viranomaiselle yleinen 
velvoite edistää yhteistoimintaa. Järjestettäessä 
henkilöstön työtehtäviä, työorganisaatiota ja työn 
johtamista tulee toimia siten, että järjestelyt 
myös edistävät henkilöstön keskinäistä sekä hen
kilöstön ja johdon välistä yhteistoimintaa. Sa
mansuuntaisia ohjaavia periaatteita on aiemmin 
sisältynyt valtioneuvoston 15 päivänä marraskuu
ta 1979 tekemään päätökseen henkilöstöpoliittis
ten ohjelmien valmistelusta valtion virastoissa. 

Virastodemokratia on toteutettu yksinomaan 
virastokohtaisesti. Kunkin viraston virastodemok
ratiatoimielimet käsittelevät vain asioita, jotka 
koskevat asianomaista virastoa ja sen henkilöstöä. 
Hallinnon rakenteen vuoksi virastoittain järjestet
ty yhteistoiminta ei kaikissa tilanteissa tarjoa 
henkilöstölle ja sitä edustaville yhdistyksille mah
dollisuutta saada tietoja ja olla yhteistoiminnassa 
asiaa valmisteltaessa. Esimerkiksi virastoa tai hal
linnonalaa koskevien laajojen uudistusten valmis
telu tapahtuu usein keskusvirasto- tai ministeriö
tasolla. 

Esityksen tarkoituksena on, että valtiovarain
ministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat kes
kusjärjestöt sekä vastaavas_ri min_isteriö tai halli~
nonalaa edustava virasto Ja hallmnonalan henki
löstöä edustavat järjestöt voisivat sopia yhteistoi
mintamenettelystä myös sellaisissa tapauksissa, 
joissa yhteistoimintamene~telyn piiriin ~uul~v!a, 
koko hallinnonalan henkilöstöä koskevia asiOita 
käsitellään ministeriössä ja hallinnonalan keskus
virastossa. Vastaavasti voitaisiin sopia valtion ko
ko henkilöstöä koskevien lainsäädäntöuudistus
ten ja muiden yleisten henkilöstöas!oid.en valmis
telun yhteydessä tapahtuvasta yhte!stOimmnasta. 
Edellä kuvatun menettelyn ottaminen käyttöön 

tekee perustelluksi tarkastella mahdollisuutta ku
mota näitä menettelyjä nykyisin sääntelevä laki 
valtion viran ja toimen haltijain neuvotteluoikeu
desta (82 143 ). Tätä koskeva esitys voidaan val
mistella, kun menettelystä on saatu riittävät 
kokemukset. 

1. 2.5. Yhteistoiminnasta sopiminen 

Yritysten yhteistoimintalain mukaan valtakun
nalliset työnantajien, työntekijöiden ja toimihen
kilöiden yhdistykset voivat sopimuksin poiketa 
eräistä sanotun lain säännöksistä. Tällaisella sopi
muksella on lain mukaan samat oikeusvaikutuk
set kuin työehtosopimuksella työehtosopimuslain 
mukaan. Vastaavanlaista sopimusmahdollisuutta 
esitetään käytettäväksi myös valtion yhteistoimin
nan järjestämisessä. 

Sopimusmenettelyn avulla yhteistoimintaa voi
taisiin kehittää ja täsmentää kulloinkin esille 
tulevien tarpeiden mukaisesti. Sopimuksia esite
tään tehtäväksi myös viraston ja sen henkilöstöä 
edustavien järjestöjen kesken. Tällä menettelyllä 
turvattaisiin se, että yhteistoiminta voitaisiin jär
jestää kunkin viraston olosuhteet, toiminnan 
luonne, virastossa käsiteltävät asiat sekä henki
löstö- ja järjestörakenne huomioon ottavalla ta
valla. 

Sopimuksissa sovitta1s11n yhteistoiminnan 
muodoista ja menettelytavoista sekä muun muas
sa tähänastisen virastodemokratian muokkaami
sesta esityksen mukaiseksi yhteistoiminnaksi. So
pimuksilla voitaisiin myös täsmentää yhteistoi
mintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita ottaen 
huomioon ne käsitteet, menettelytavat ja käsitte
lyjärjestys, jotka kullekin virastolle ovat tyypilli
siä. 

Luottamusmiestoiminnasta ja työsuojelun yh
teistoiminnan menettelytavoista on sovittu toi
saalta valtiovarainministeriön ja henkilöstön kes
kusjärjestöjen ja toisaalta virastojen ja niissä toi
mivien henkilöstöä edustavien järjestöjen kesken. 
Tavoitteena on myös näiden eri yhteistoiminta
muotojen tarkoituksenmukainen yhteensovitta
minen muun muassa henkilöstön edustautumi
sen osalta. Yhteensovittamisen tarpeet ja mah
dollisuudet vaihtelevat kuitenkin virastoittain. 
Sopimusmenettely, jonka osapuolina olisivat sa
mat edellä todetut osapuolet, mahdollistaisi 
myös eri yhreistoimintamenettelyjen yhteensovit
tamisen. 
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2. Nykyinen tilanne Ja asian val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Virastodemokratia valtion virastoissa 

Valtion virastoissa on 31 päivänä tammikuuta 
1974 tehdyn valtioneuvoston päätöksen nojalla 
toteutettu virastodemokratiaksi kutsuttua henki
löstön osallistumisjärjestelmää. Virastodemokra
tia on toiminnassa lähes kaikissa virastoissa. 

Virastodemokratiajärjestelmä on sen valmiste
luajankohdan mukaisten yritysdemokratiasuunni
telmien mukainen. Henkilöstön edustaummista 
varten on perustettu hallinnon eri tasoille henki
löstöneuvostoja ja yhteistyökomiteoita. Henkilös
tön edustajat valitaan pääsääntöisesti henkilöstön 
keskuudesta vaalilla. Toimielinten tehtävänä on 
viraston vahvistaman virastodemokratiaohjesään
nön osoittamalla tavalla käsitellä järjestelmän 
piiriin kuuluvia henkilöstöasioita lähinnä anta
malla niistä lausuntoja. 

Virastodemokratian käytännön toteutumista ja 
sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista on 
laajasti tutkittu seurantatutkimuksissa. Näissä ha
vaitut puutteet ja ongelmat ovat olleet eräänä 
perustana esitystä valmisteltaessa. 

2.1.2. Viraston ja henkzlöstön muu yhteistoi
minta 

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu valtion vir
kaehtosopimuslain (664/70) ja työehtosopimus
lain ( 4361 46) nojalla solmittuihin luottamus
miessopimuksiin. Järjestelmä on samanlainen 
kuin muilla työaloilla. Luottamusmiesten pää
asiallisena tehtävänä on virka- ja työehtosopimus
ten noudattamisen valvonta sekä toimiminen 
henkilöstön edustajina virka- ja työehtosopimus
ten tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa. 

Työsuojeluyhteistoiminta on valtionhallinnossa 
järjestetty työsuojelun valvonnasta annetun lain 
(131/73) ja asetuksen (954/73) sekä niiden nojal
la laadittujen sopimusten mukaan. Valtion työ
paikoilla on työsuojelun yhteistoimintaa varten 
työsuojelupäälliköitä, työsuojeluvaltuutettuja ja 
työsuojeluasiamiehiä sekä, jos niin on sovittu, 
työsuojelutoimikuntia. Työsuojelun ja työsuoje
lun yhteistoiminnan tarve, sisältö ja laajuus vaih
televat virastoittain niiden tehtävien ja niissä 
vallitsevien työolojen mukaan. Erityisesti henki
sen työsuojelun käsitteen sisällyttäminen työtur-
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vallisuuslain muutokseen (27 1 87) sekä vastaavasti 
työsuojelun yhteistoimintaa koskeviin sopimuk
siin lähentää työsuojelun yhteistoimintajärjestel
m~ss~. ~.äsiteltäviä asioita muun yhteistoiminnan 
as1apmun. 

Rationalisointiyhteistoiminnasta ei toistaiseksi 
ole valtionhallinnossa voitu yksityisen työalan 
tavoin sopia. Asiasta on annettu 6 päivänä mar
raskuuta 1980 valtioneuvoston päätös, joka ohjaa 
virastoja rationalisointiasioita koskevaan yhteis
toimintaan virastodemokratiajärjestelmän, luot
tamusmiestoiminnan ja työsuojelun yhteistoi
minnan puitteissa. Erityisesti laajeneva toimisto
automaation ja muun automaattisen tietojenkä
sittelyn soveltaminen valtionhallintoon on tuo
nut esille rationalisointiyhteistoiminnan puuttei
ta. Henkilöstö ei koe voivansa riittävästi osallistua 
ja saada tietoa automaatiohankkeista. Automaa
tiosovellutuksilla tavoiteltavat hyödyt voidaan 
käytännössä parhaiten saavuttaa kytkemällä hen
kilöstö riittävästi mukaan hankkeiden valmiste
luun ja toteutukseen. 

Valtion viran ja toimen haltijain neuvotteluoi
keudesta annetussa laissa (82 143) ja sen sovelta
misesta annetussa asetuksessa ( 8 3 14 3) on säädetty 
valtion viran ja toimen haltijain oikeudesta neu
votella asianomaisen valtion viranomaisen kanssa 
periaatteellisista tai muutoin yleisluontoisista vir
kaan tai toimeen ottamista, virka- ja työsuhdetta 
sekä palkkausta koskevista asioista virkamiesyh
distysten välityksellä. Valtion virkaehtosopimus
lain tultua voimaan edellä mainittu laki on 
pääosin menettänyt merkityksensä. Sitä sovelle
taan kuitenkin edelleen sellaisissa asioissa, jotka 
eivät kuulu sopimusjärjestelmien piiriin. 

2.1.3. Valtion virkamieslaki 

Vuoden 1988 alusta voimaan tulevalla valtion 
virkamieslainsäädännöllä yhtenäistetään ja koo
taan virkamieslainsäädäntö sekä yhtenäistetään 
eri virkamiesryhmien oikeudellista asemaa. Uu
della lainsäädännöllä pyritään myös lisäämään 
virkamiesten osallisturuismahdollisuuksia heitä 
koskevien ratkaisujen tekoon. 

Osallistumismahdollisuuksia lisää lähinnä vir
kamieslautakuntien perustaminen. Virkamieslau
takuntia on kahdenlaisia, yleinen virkamieslauta
kunta ja viraston virkamieslautakunta. Lautakun
nilla on ratkaisuoikeus niiden käsiteltäviksi val
tion virkamieslain (75 51 86) mukaan kuuluvissa 
asioissa. Virkamies voi tehdä irtisanomisestaan 
oikaisuvaatimuksen virkamieslautakuntaan. Irti-
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sanomisen voimaantulo lykkääntyy, kunnes irti
sanominen on lainvoimaisesti ratkaistu. Virka
mieslautakunta määrää myös kurinpitorangais
tukset. Saman viraston toiseen virkaan siirretty 
virkamies voi vaatia oikaisua virkamieslautakun
nalta. 

Virkamieslautakunnan päätökseen kurinpitoa 
ja irtisanomista koskevassa asiassa saadaan hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto
oikeuteen. 

Lautakunnassa on pääsääntöisesti puheenjohta
ja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä, 
kaikki valtion virkamiehiä. Näistä kaksi ensin 
mainittua sekä yksi jäsen edustavat valtiota työn
antajana ja kolme muuta valitaan virkamiesyhdis
tysten ehdotuksesta. 

Pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen 
kuulemisesta ennen päätöstä virkamiehen siirtä
misestä, irtisanomisesta tai virantoimituksesta pi
dättämisestä on säädetty valtion virkamiesasetuk
sella (723 1 87). Organisaatiomuutoksissa ja muis
sa laajoissa järjestelyissä, joissa tapahtuu useiden 
virkamiesten siirtoja, voidaan valtion virkamies
lain perustelujen mukaan tarvittaessa asettaa eri
tyisiä toimikuntia tekemään siirtämisehdotukset. 
Toimikunnissa olisi myös asianomaisten virka
miesjärjestöjen edustajat. 

Valtion virkamieslain perusteluissa (hall.es.n:o 
238/1984 vp.) todetaan, että virkamiesyhdistyk
sille on varattava tilaisuus esittää näkökantansa 
tulo- ja menoarvioesitykseen tai lisämenoarvioesi
tykseen liittyvistä virkojen perustamis- tai lak
kauttamisehdotuksista tai virkajärjestelyehdotuk
sista. Virkamiesyhdistyksen kanta ilmoitetaan pe
rustelujen mukaan viraston asiasta tekemässä esi
tyksessä. Virkamiesyhdistyksen virastossa esittämä 
kanta tulee asianomaisen ministeriön saattaa 
myös valtiovarainministeriön tietoon tälle teke
mässään esityksessä. Tarkoituksena on, että tällai
sesta menettelystä voitaisiin ottaa määräykset esi
tyksessä ehdotetun lain nojalla tehtäviin sopi
muksiin. 

2.1.4. Valtion virkaehtosopimuslain muutos 

Vuoden 1988 alusta voimaan tuleva valtion 
virkaehtosopimuslain muutos merkitsee muun 
muassa tämän lain nojalla sovittavien asioiden 
piirin laajentamista. Lain tultua voimaan voidaan 
sopia myös irtisanomisajasta ja irtisanomisen sekä 
toiseen virkaan siirtämisen perusteista sekä virka
vapauden perusteista ja ehdoista. Lisäksi voidaan 
tehdä erillinen sopimus virkamiesasioiden hoita-

misessa noudatettavista menettelytavoista (yleis
sopimus). Tällaisesta sopimuksesta on voimassa, 
mitä virkaehtosopimuksesta on säädetty. Lain 
perustelujen mukaan yleissopimus voi tyypillises
ti koskea menettelytapoja virkasuhteeseen liitty
vissä tiedotus-, koulutus- ja rationalisointikysy
myksissä. Yleissopimuksella ei saa poiketa muus
sa laissa tai asetuksessa säädetyistä menettelyta
voista. 

Lain 3 §:n 1 momentin nojalla on lisäksi 
mahdollista tehdä voimassa olevan virkaehtosopi
muksen, myös yleissopimuksen, tarkentamisesta 
virkaehtosopimus. Lain 3 §:n 3 momentin mu
kaan valtion neuvotteluviranomainen voi määrätä 
viraston tai laitoksen käymään virkaehtosopimuk
sen tekemiseksi tarvittavia neuvotteluja ja oikeut
taa sen tekemään omalta osaltaan taikka alaisensa 
hallinnon osalta tarkentavan virkaehtosopimuk
sen. 

2.1.5. Muiden työalojen yhteistoimintajärjestel
må"t 

2. 1. 5. 1. Kunnallinen työpaikkademokratia 

Kunnallisella työmarkkinasektorilla on toteu
tettu kunnallista työpaikkademokratiaa suositus
sopimuksen perusteella. Järjestelmä muistuttaa 
virastodemokratiaa, mutta poikkeaa siitä muun 
muassa toimielinten laadun, määrän ja valintata
van sekä sen suhteen, että järjestelmään kuuluvat 
laajasti myös työpaikkakokoukset. Kunnallisesta 
työpaikkademokratiasta tehdyn tutkimuksen mu
kaan sen vaikutukset ja ongelmat ovat varsin 
samankaltaisia kuin virastodemokratiassa. Työ
paikkakokouskäytäntö on tutkimuksen perusteel
la havaittu toimivaksi ja järjestelmän tavoitteita 
toteuttavaksi. 

Yksityisissä valtionapulaitoksissa suosituksen 
perusteella toteutettavassa toimipaikkademokra
tiassa on piirteitä sekä kunnallisesta työpaikkade
mokratiasta ja valtion virastodemokratiasta että 
yritysten yhteistoimintalaista. 

2 .1. 5. 2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

Yritysten yhteistoimintalakia on sovellettu yk
sityisen sektorin yrityksissä vuodesta 1979 ja sit
temmin useissa valtion liikelaitoksissa erillisen 
asetuksen nojalla (514/80). 

Yritysten yhteistoimintalaki säätää työnanta
jalle kaikkia toiminnan tasoja koskevan neuvotte-
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luvelvoitteen, jonka p11nm kuuluvat asiat on 
laissa suhteellisen yksityiskohtaisesti määritelty. 
Yleisenä kriteerinä asiapiirin määrittelemiselle on 
ollut, että työntekijän tulee saada riittävät tiedot 
ja hänen tulee voida yhteistoiminnassa vaikuttaa 
sellaisissa muutostilanteissa, jotka olennaisesti 
vaikuttavat hänen työhönsä ja työoloihinsa tai 
vastaavasti henkilöstöryhmän työhön ja työoloi
hin. Erikseen määrätyissä kysymyksissä asiasta on 
sovittava tai se on ristiriitatilanteissa ratkaistava 
henkilöstön kannan mukaisesti. Henkilöstöä 
edustavat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuute
tut, yhdysmiehet sekä tarvittaessa erikseen valitut 
henkilöstöryhmän edustajat. Varsinaisia toimieli
miä ei ole, ellei neuvottelukuntaa ole sovittu 
perustettavaksi. Osa lain säännöksistä on pakotta
via ja osasta voidaan lain 14 §:n mukaan valta
kunnallisten työnantajien ja työntekijöiden yh
distysten kesken sopia työehtosopimuksen oi
keusvaikutuksin. 

Yritysten yhteistoimintalain soveltamisesta on 
saatu vastaavia tuloksia kuin virasto- ja työpaik
kademokratiasta. Vaikutusmahdollisuuksien on 
koettu jonkin verran parantuneen ja erityisesti 
työnantajaraha katsoo henkilöstön vaikutusmah
dollisuuksien kasvaneen. Selvimmän parannuk
sen lain soveltaminen on tuonut tiedotukseen ja 
tiedon saantiin. 

Yksityisen sektorin työmarkkinoiden keskusjär
jestöt ovat solmineet lain 14 §:n tarkoittaman 
sopimuksen yhteistoiminnan edistämisestä yrityk
sissä. Sopimuksella on täsmennetty eräitä lain 
osoittamia menettelytapoja ja yhteistoiminta
asioita. Sopijapuolet ovat lisäksi perustaneet neu
vottelukunnan edistämään sopimuksen sovelta
mista, antamaan soveltamista koskevia lausuntoja 
ja suosituksia sekä eräin edellytyksin ratkaise
maan soveltamista koskevia riita-asioita. Muita 
lain 14 §:n tarkoittamia sopimuksia ovat muun 
muassa vuonna 1986 tehty sopimus yhteistoimin
nan ja tiedotustoiminnan edistämisestä yrityksissä 
(STK, SAK, STTK, TVK, Akava), samana vuon
na solmittu yhteistoimintasopimus (LTK, SAK, 
TVK, STTK, Akava) sekä niin ikään vuonna 
1986 tehty rationalisointisopimus (STK, SAK). 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Valmisteluvaiheet 

Virastodemokratiajärjestelmä on otettu käyt
töön valtion virastoissa vuodesta 197 4 lähtien 
asteittain siten, että miltei kaikissa virastoissa 

ohjesäännöt oli hyväksytty 1980-luvun alkuvuosi
na. Virastodemokratiajärjestelmän toimintaa on 
eri vaiheissa pyritty tehostamaan asiasta annetuil
la lisäohjeilla. Vuodesta 1976 lähtien myös kysy
mystä virastodemokratian kehittämisestä lakiin 
perustuvaksi järjestelmäksi on pohdittu valtiova
rainministeriön ja henkilöstöä edustavien keskus
järjestöjen kesken. Ensi vaiheessa kysymys oli 
lähinnä siitä, voitaisiinko virastodemokratiatoi
mielimille lain säännöksin antaa ratkaisuvaltaa 
joissakin henkilöstöhallinnon asioissa. Yritysten 
yhteistoimintalain tultua voimaan yksityisellä 
työalalla ryhdyttiin keskustelemaan sen vaikutuk
sista virastodemokratiajärjestelmään. 

Valtioneuvosto asetti vuonna 1981 virastode
mokratiakomitean, jonka mietintö valmistui jou
lukuussa 1982 (komiteanmietintö 1982: 17). Ko
mitean tehtävänä oli selvittää virastodemokratian 
edelleen kehittämistä ja sen vakiinnuttamista 
valtionhallintoon. Komitealla oli valtioneuvoston 
asettama, suurimpien puolueiden ehdottamista 
edustajista koottu seurantaryhmä. Komitea esitti, 
että virastodemokratia olisi vakiinnutettu valtion
hallintoon säätämällä laki yhteistoiminnasta val
tion virastoissa. Komitean ehdotuksen pääperi
aatteena oli virastodemokratian keskeisten piirtei
den sisällyttäminen lakiin ja yhteistoimintavel
voitteen säätäminen. Yhteistoimintaa varten vi
rastoihin asetettaisiin edelleen yhteistoimintako
miteoita ja henkilöstöneuvostoja, jotka valittai
siin vaaleilla henkilöstön keskuudesta. Niissä olisi 
ennen virastossa tapahtuvaa päätöksentekoa käsi
teltävä viraston henkilöstöasioissa noudatettavia 
menettelytapoja, suunnitelmia ja päätöksiä. Lain 
soveltamista ohjattaisiin asetuksella ja virastokoh
taisella yhteistoimintasäännöllä. 

Valtion henkilöstöä komiteassa edustaneet vir
kamiesjärjestöjen edustajat jättivät mietintöön 
eriävän mielipiteen, jossa arvosteltiin komitean 
työtä ja ehdotuksia. Järjestöedustajien kannan 
mukaan valtion virastodemokratiaa tulisi ehdo
tettua selvemmin kehittää yritysten yhteistoimin
talain kaltaiseksi. 

Komitean ehdotusten valmistelua jatkettiin 
valtiovarainministeriön vuonna 1984 asettamassa 
työryhmässä, jossa valtion henkilöstöä edustavat 
keskusjärjestöt olivat edustettuina. Vuonna 1985 
valmistuneessa yksimielisessä mu1st10ssaan 
(1985:VM 16) työryhmä ehdotti, että yhteistoi
minta valtion virastojen ja niiden henkilöstön 
välillä järjestetään mahdollisimman pitkälle yri
tysten yhteistoimintalain mukaisin periaattein. 
Tähän voitaisiin päästä joko säätämällä lailla 
yritysten yhteistoimintalain soveltamisesta val-
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rionhallinnossa tai säätämällä erillinen laki yh· 
teistoiminnasta valtion virastoissa. Työryhmä 
asettui ensin mainitun vaihtoehdon kannalle. 
Työryhmän ehdotukset ovat suurelta osin olleet 
tämän esityksen perustana. 

2.2.2. Lausunnonantajat 

Sekä virastodemokratiakomitean mretmnosta 
että valtiovarainministeriön asettaman työryhmän 
muistiosta pyydettiin kaikkien valtion virastojen 
sekä valtion henkilöstöä edustavien keskusjärjes
töjen lausunnot. Molemmissa lausuntovaiheissa 
virastojen edellytettiin pyytävän lausunnon myös 
viraston virastodemokratiatoimielimiltä. 

Virastodemokratiakomitean ehdotusta useim
mat virastot pitivät yhteistoimintaa liian yksityis
kohtaisesti sääntelemään pyrkivänä. Yhteistoi
mintaelinten määrään ja laatuun, niiden valinta
tapaan sekä yhteistoiminnan piiriin ehdotettui
hin asioihin ja asioiden käsittelytapaan virastot 
olivat useista eri syistä tyytymättömiä. Virastojen 
virastodemokratiatoimielinten lausunnot olivat 
samansuuntaisia. 

Tämän esityksen perustana ollut yhteistoimin
nan kehittämistä selvittäneen työryhmän muistio 
sai virastojen lausuntokäsittelyssä pääosin hyväk
syvän vastaanoton. Työryhmän ehdottamia yleisiä 
periaatteita eivät arvostelleet virastot eivätkä 
myöskään virastodemokratiatoimielimet. Lausun
nonantajat arvioivat hyviksi virastojen valmiudet 
toteuttaa ehdotetun mukainen järjestelmä sekä 
vastata muun muassa sen edellyttämästä virastoit
taisesta sopimustoiminnasta. Henkilöstöä edusta
villa keskusjärjestöillä ei ollut olennaista huo
mauttamista työryhmän ehdotuksiin. 

Lausunnonantajista oikeusministeriö, sosiaali
ja terveysministeriö sekä oikeuskanslerinvirasto 
esittivät keskenään samankaltaisia huomautuksia 
työryhmän ehdotuksesta siltä osin kuin kysymys 
on Jainsäädäntötavasta. Työryhmä piti tarkoituk
senmukaisimpana tapana saattaa yritysten yhteis
toimintalaki voimaan valtionhallinnossa säätä
mällä asiasta soveltamislaki, joka sisältäisi poik
keuksia yritysten yhteistoimintalain säännöksistä. 
Edellä todettujen lausunnonantajien mielestä täl
lainen menettely ei olisi sovelias, koska yritysten 
yhteistoimintalaki muun muassa käsitteistöitään 
on laadittu yritystoimintaa silmällä pitäen eikä se 
ota huomioon valtionhallinnolle ominaisia piir
teitä. Työryhmän ehdottama lainsäädäntö olisi 
lausunnonantajien mukaan johtanut tilantee
seen, jossa lainsäädäntö olisi antanut puutteelli-
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sen kuvan tosiasiallisesta yhteistoiminnasta, jota 
lainsäädäntöä täsmentävillä sopimuksilla olisi 
paljolti jouduttu muokkaamaan. Tästä syystä 
asian jatkovalmistelussa päädyttiin vaihtoehtoon, 
jonka mukaan yhteistoiminnasta valtion virasto
jen ja niiden henkilöstön välillä tulisi säätää 
erillinen laki, jonka useimmat säännökset vastaa
vat yritysten yhteistoimintalakia, mutta joka ko
konaisuudessaan on muokattu valtionhallinnon 
erityispiirteet huomioon ottavaksi. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

3 .1. Esityksen organisatoriset vaikutukset 

Esitys koskee hallinnon sisäisiä menettelytapo
ja, joten sillä ei ole välittömiä vaikutuksia val
tionhallinnon ulkopuolella. Lain piiriin kuulu
vien asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvalla 
yhteistoimintamenettelyllä ei puututa, eräitä yk
sittäisiä henkilöstöpalvelujen piiriin kuuluvia 
asioita lukuun ottamatta, viranomaisen ratkaisu
valtaan. 

Esityksen toteuttaminen merkitsee sitä, että 
virastojen nykyiset virastodemokratiajärjestelmät 
tulee muuttaa ja kehittää ehdotetun lain ja sen 
nojalla soimittavien sopimusten mukaisiksi. Ke
hittämisestä sovittaisiin virastoissa viraston ja sii
nä toimivien henkilöstöjärjestöjen välillä. Nykyi
nen virastodemokratian organisaatio voisi joissa
kin virastoissa säilyä entisellään, kun taas osassa 
sitä lausuntojen sisältämien tietojen perusteella 
muutettaisiin ja joissakin toimielinten määrää 
vähcnnettäisiin. Henkilöstön edustajina voisivat 
myös toimia vain luottamusmiehet ja työsuojelu
valtuutetut. 

Nykyiselle virastodemokratialle on ominaista 
lausuntomenettely. Ehdotetun lain mukainen 
menettely puolestaan korostaa henkilöstön ja sen 
edustajien välitöntä vaikutusmahdollisuutta sekä 
pyrkimystä yhteneviin käsityksiin. 

3.2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Esityksen valtiontaloudelliset vaikutukset ovat 
ennen muuta välillisiä ja vaikutusten arvioidaan 
ilmenevän henkilöstöasiain hoidossa yhteistoi
minnan ja tiedonkulun tehostumisena, laadulli
sesti parempina päätöksinä sekä työmotivaation 
ja työilmapiirin parantumisena. Ehdotettavan yh
teistoimintamenettelyn taloudelliset vaikutukset 
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tulevat esiin viime kädessä virastojen palvelyky
vyn ja toiminnan tuloksellisuuden ja taloudelli
suuden kehityksessä. 

Yhteistoiminnan uudenlainen järjestäminen ei 
sinänsä aiheuta muutoksia virastojen työmäärään 
tai henkilöstötarpeeseen eikä esityksellä näin ol
len ole valtion menoja lisäävää vaikutusta. 

Lainsäädännön toteuttamisen yleinen seuranta 
ja sitä koskevien yleisten kysymysten käsittely on 
tarkoitus järjestää valtiovarainministeriön yhtey
dessä toimivan valtion henkilöstöpolitiikan neu
vottelukunnan tehtäväksi. Neuvottelukunnalla 
on virastodemokratian osalta ollut vastaava tehtä
vä. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Niin sanottua hallintoedustusta yritysten hal
lintoelimissä on selvitetty hallintoedustuskomite
assa. Komitea on saanut työnsä valmiiksi keväällä 
1987 (komiteanmietintö 1987: 18). Kauppa- ja 
teollisuusministeriö on antanut ohjeet henkilös
tön edustajien ottamisesta valtionyhtiöiden hal
lintoneuvostoihin. Tammikuun 1 päivänä 1988 
voimaan tulevaan lakiin valtion liikelaitoksista 
( 6271 87) sisältyy säännös, jonka mukaan liikelai
toksen hallituksessa on henkilöstön edustus. 

Tähän esitykseen ei sisälly ehdotuksia henkilös-

tön edustajien osallistumisesta vrraston päätök
sentekoelimiin. Asiaa on tarkoituksenmukaista 
tarkastella eri yhteydessä sen jälkeen, kun selviää 
mihin toimenpiteisiin hallintoedustuskomitean 
mietintö johtaa. 

Lakiin valtion liikelaitoksista sisältyy säännös, 
jonka mukaan liikelaitoksen ja sen henkilöstön 
yhteistoiminta järjestetään yritysten yhteistoimin
talain periaatteiden mukaisesti sen mukaan kuin 
siitä lailla säädetään. Tämä esitys koskee myös 
valtion liikelaitoksia. Yhteistoiminnan yhtenäi
nen järjestäminen on perusteltua, koska liikelai
tosten henkilöstöhallinto edelleen järjestetään sa
mojen yleissäädösten puitteissa kuin muukin val
tionhallinto. Liikelaitosten virkasuhteiseen henki
löstöön muun muassa sovelletaan valtion yleistä 
virkamieslainsäädäntöä ja palvelussuhteen eh
doista sopiminen perustuu valtion virkaehtosopi
musjärjestelmään. Kaikkien valtion virastojen ja 
laitosten saattamista saman yhteistoimintaa kos
kevan lain soveltamispiiriin on pidetty tarkoituk
senmukaisena myös, koska lakiehdotus vastaa 
sisällöllisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annet
tua lakia eräitä valtionhallinnolle ominaisten 
piirteiden vaatimia poikkeuksia lukuunottamat
ta. 

Lain tullessa voimaan siirtyisivät ne valtion 
liikelaitokset, joissa nyt asetuksen perusteella so
velletaan yritysten yhteistoimintalakia, ehdotetun 
yhteistoimintalain piiriin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa 

§. Lain tarkoitus. Työnantajan ja henkilös
tön yhteistoiminnan kehittämisellä pyritään sa
manaikaisesti useisiin tavoitteisiin. Henkilöstön 
osallistumismahdollisuuksien lisäämisellä pyri
tään parantamaan työelämän laatua ja inhimillis
ten tekijöiden huomioon ottamista sekä edistä
mään henkilöstön mahdollisuuksia valvoa etu
jaan ja oikeuksiaan. Samalla katsotaan voitavan 
parantaa työmotivaatiota ja inhimillisten voima
varojen hyväksikäyttöä siten, että toiminnan tu-

loksellisuus lisääntyy. Valtion henkilöstöpolitii
kan erääksi päämääräksi on valtioneuvoston 15 
päivänä marraskuuta 1979 tekemässä päätöksessä 
nimenomaisesti todettu henkilöstön osallistumi
nen riittävin tiedoin aktiivisesti oman työnsä ja 
työyhteisönsä kehittämiseen sekä vaikuttaminen 
työtään ja työolojaan koskevaan päätöksente
koon. 

Lakiehdotuksen 1 § on pääpiirteissään saman
sisältöinen kuin yritysten yhteistoiminnasta anne
tun lain 1 §. 

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mu
kaan lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön 
yhteistoimintaan valtion virastoissa ja laitoksissa. 
Valtion laitoksia ovat myös valtion liikelaitokset. 
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Lain tullessa voimaan on tarkoitus kumota 27 
päivänä kesäkuuta 1980 annettu asetus yhteistoi
minnasta yrityksissä annetun lain soveltamisesta 
valtion tuotanto- ja liikelaitoksiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia ei sovelleta 
eduskunnan, tasavallan presidentin, valtiontilin
tarkastajain, eduskunnan oikeusasiamiehen ja 
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskun
nan kanslioissa ja eduskunnan kirjastossa eikä 
Postipankissa, Suomen Pankissa ja kansaneläke
laitoksessa. 

Yritysten yhteistoimintalakia sovelletaan lain 
2 §:n 1 momentin mukaan yrityksessä, jossa 
säännöllisesti työskentelee vähintään 30 yrityksen 
henkilöstöön kuuluvaa työntekijää tai toimihen
kilöä. Valtionhallinnossa henkilöstön määrää kos
kevalla rajauksella ei ole katsottu olevan käytän
nön merkitystä. Siten lakia yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa, jäljempänä val
tion yhteistoimintalakia, ehdotetaan sovellctta
vaksi kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa 2 
momentissa säädettäviä poikkeuksia lukuun otta
matta niiden henkilöstömäärästä riippumatta. 

Virastoista ja laitoksista käytetään laissa nimi
tystä virasto. 

3 §. Viraston velvollisuus edistää yhteistoimin
taa. Säännöksen tarkoituksena on yleisesti ohjata 
virastoja sellaisiin toiminnan, johtamisen ja orga
nisaation järjestelyihin, jotka edistävät yhteistoi
mintaa ja luovat sille edellytyksiä. 

Säännöksellä pyritään korostamaan välittömän 
työyhteisön tasolla tapahtuvan osallistumisen ja 
yhteistoiminnan merkitystä ja edellytyksiä. Yh
teistoiminnan tehostaminen tulisi ottaa huo
mioon muun muassa johtamismenetelmissä, joh
dolle ja esimiehille annettavassa koulutuksessa ja 
muussa henkilöstökoulutuksessa. Viraston työyk
sikön tehtäviä järjestettäessä tulee tavoitteen saa
vuttamiseksi toimia siten, että ne muun muassa 
antavat mahdollisuuden riittävän laaja-alaisiin ja 
kehittäviin työkokonaisuuksiin, tiedonsaantiin ja 
työn tuottamaan tyydytykseen. 

4 §. Yhteistoiminnan osapuolet. Pykälän mu
kaan yhteistoiminnan osapuolia ovat virasto ja 
sen henkilöstö. Yhteistoiminta toteutetaan asian
omaisten virkamiesten ja työntekijöiden ja hei
dän esimiestensä välillä, työnantajan ja henkilös
tön kesken esimerkiksi työyksikkökokouksessa 
sekä työnantajan ja henkilöstön edustajien kes
ken. 

Yritysten yhteistoimintalain 3 § :ää vastaavasti 
ehdotetaan yhteistoiminta-asioita käsiteltäväksi 
toisaalta tavanomaisen työskentelyn yhteydessä 
henkilöstön ja heidän esimiestensä välillä ja toi-

saalta työnantajan ja henkilöstön edustajien kes
ken. Yhteistoimintavelvoitteen ulottamista myös 
esimiehen ja työntekijän väliseen suhteeseen on 
pidetty välttämättömänä, koska työelämän yh
teistoiminnan muotoja koskeva tutkimus on var
sin yksimielisesti ollut sillä kannalla, että yhteis
toiminta on hyödyllistä ja myös pidemmällä 
aikavälillä toimivaa vain, jos se sisältää myös 
välitöntä osallistumista. Välittömään osallistumi
seen kuuluvat esimiehen ja työntekijän yhteistoi
minnan lisäksi muun muassa työpaikkakokoukset 
ja kohteena olevan henkilöstön osallistuminen 
esimerkiksi suunnittelu-, projekti- ja muihin työ
ryhmiin. 

Henkilöstön edustajilla tarkoitetaan yntysten 
yhteistoimintalain 3 §:n 2 momentin mukaan 
työehtosopimuksen perusteella valittua pääluot
tamusmiestä, yhdysmiestä, ammattiryhmän tai 
työosaston luottamusmiestä, asianomaisen henki
löstöryhmän laissa säädetyllä tavalla valitsemaa 
edustajaa ja työsuojeluvaltuutettua. Yritysten yh
teistoimintalakia säädettäessä pääperiaatteena oli, 
että yhteistoiminta työpaikoilla järjestetään ilman 
uusia organisaatioita tai erilliselimiä. 

Valtionhallinnossa tilanne on yhteistoimintaa 
koskevaa lakia säädettäessä erilainen. Val tioneu
vosto teki päätöksen virastodemokratian valmiste
lusta valtionhallinnossa vuonna 1974. Päätöksen 
mukaan osallistumismuotoina tulevat valtion vi
rastoissa, laitoksissa ja liikeyrityksissä kysymyk
seen henkilöstöneuvosto, yhteistyökomitea ja 
henkilöstön edustus kollegiaalisissa päätöksente
koelimissä. Kunkin viraston tehtävänä on ollut 
yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa laatia vi
rastodemokratiaohjesääntö, jossa edellä mainittu
ja osallistumismuotoja on voitu yhdistellä ja 
määritellä niiden tehtäviä ja keskinäisiä suhteita 
valtioneuvoston päätöksen asettamissa rajoissa. 
Valtion yhteistoimintalakia säädettäessä virasto
demokratiajärjestelmä kattaa miltei valtion koko 
henkilöstön. Virastoihin on luotu järjestelmää 
toteuttamaan organisaatio, jossa toimieliminä 
ovat useimmissa tapauksissa yhteistyökomitea ja 
henkilöstöneuvosto. 

Pykälän 2 momentin mukaan henkilöstön 
edustajina voivat toimia luottamusmies, työsuo
jeluvaltuutettu, henkilöstön 5 §:ssä säädettyihin 
yhteistoimintaelimiin valitsemat edustajat siten 
kuin edustajista 15 §:n mukaisissa sopimuksissa 
sovitaan ja henkilöstön 6 §:ssä säädetyllä tavalla 
valitsemat edustajat. Ehdotus poikkeaa yritysten 
yhteistoimintalain 3 §:n 2 momentista sikäli, että 
ehdotetussa säännöksessä rajataan ne pääsääntöi
sesti kysymykseen tulevat henkilöstön edustajat, 
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joiden käyttämisestä virastossa yhteistoiminnan 
osapuolina voidaan virasto- tai hallinnonalakoh
taisella sopimuksella sopia. Yritysten yhteistoi
mintalakia vastaavasti henkilöstön edustajista voi
taisiin 15 § :n nojalla kuitenkin sopia myös val
tion yhteistoimintalain säännöksistä poikkeavasti. 

Pykälässä tarkoitetaan luottamusmiehellä 
virka- ja työehtosopimusten mukaisesti valittua 
pääluottamusmiestä ja tietyn yksikön tai ammat
tiryhmän luottamusmiestä. 

Virastokohtaisten sopimusten avulla pyritään 
antamaan virastoille mahdollisuus järjestää työn
antajan ja henkilöstön edustuksellinen yhteistoi
minta kuhunkin virastoon parhaiten soveltuvalla 
tavalla. Yhteistoiminta voitaisiin virastossa siten 
sopia toteutettavaksi myös nykyisissä virastode
mokratiatoimielimissä, jos järjestelmä on asian
omaisessa virastossa osoittautunut hyvin toimi
vaksi. Viraston tulisi tehdä sopimus asianomaises
sa virastossa toimivien edustaviropien henkilöstö
järjestöjen kanssa. 

Tarkoituksena on, että kukin virasto tekisi 
asianomaisessa virastossa toimivien henkilöstöjär
jestöjen kanssa sopimuksen henkilöstön edustajis
ta ja muusta yhteistoiminnan yksityiskohtaisesta 
järjestämisestä kyseisessä virastossa. Ellei tällaista 
virastokohtaista sopimusta voida esimerkiksi hen
kilöstöjärjestöjen erimielisyyden vuoksi tehdä ei
kä valtiovarainministeriön ja virkamiesyhdistysten 
keskusjärjestöjen välisessä sopimuksessa ole sovit
tu tällöin käytettävästä menettelystä henkilöstön 
edustajien valitsemiseksi, henkilöstön edustajina 
toimivat 3 momentin mukaan luottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu sekä henkilöstön 6 §:n mu
kaisesti valitsemat edustajat. 

5 §. Y hteistoimintaelimet. Lakiehdotuksen 
4 §:n 2 momentin mukaan henkilöstön edustaji
na voivat toimia muun muassa henkilöstön 
5 §:ssä säädettyihin yhteistoimintaelimiin valitse
mat edustajat. Yhteistoimintaelimiä ovat 5 §:n 
mukaan viraston ja henkilöstön edustajista koos
tuva yhteistoimintaelin, joka vastaa nykyistä yh
teistyökomiteaa ja vain henkilöstön edustajista 
koostuva toimielin, joka vastaa nykyistä henkilös
töneuvostoa. 

Valtionhallintoon vakiintuneita käsitteitä yh
teistyökomitea ja henkilöstöneuvosto voidaan 
edelleen käyttää virastokohtaisissa sopimuksissa 
sovittaessa virastoon mahdollisesti asetettavista 
yhteistoimintaelimistä. Näitä käsitteitä käytetään 
selvyyden vuoksi myös seuraavassa luonnehditta
essa eri yhteistoimintaelimiä. 

Virastoon voidaan asettaa pelkkä yhteistyöko
mitea tai sekä yhteistyökomitea että henkilöstö-

neuvosto. Virastoon voidaan myös asettaa pysyviä 
tai määräaikaisia yhteistoimintaelimiä tietyn yh
teistoiminta-asian, esimerkiksi organisaatiouudis
tuksen, käsittelyä varten. 

Yhteistyökomitea on työnantajan ja henkilös
tön yhteistoimintaelin. Yhteistyökomitea vastaa 
yritysten yhteistoimintalain 4 §:n mukaista neu
vottelukuntaa. Henkilöstöneuvosto koostuu hen
kilöstön edustajista ja sen tehtävänä on edistää 
eri henkilöstöryhmien keskinäistä yhteistoimintaa 
sekä valmistavasti käsitellä yhteistoiminta-asioita. 

Työnantajan edustajien lukumäärästä yhteis
työkomiteassa ei ehdoteta säädettäväksi laissa. 
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksen toteutu
misen kannalta ei ole olennaista merkitystä sillä, 
mitkä ovat yhteistyökomitean eri ryhmien luku
määräiset suhteet. Työnantajan edustajien mää
rästä voidaan virastokohtaisesti sopia. Edustajien 
lukumäärä voidaan sopia esimerkiksi virastossa 
toimivan työsuojelutoimikunnan kokoonpanon 
mukaiseksi, jolloin näiden elinten tehtävät voi
daan haluttaessa helpommin yhdistää. 

6 §. Henktlöstön edustajien valitseminen 
eräissä· tapauksissa. Pykälän pääasiallisena tarkoi
tuksena on turvata ammatillisesti järjestäytymät
tömien virkamiesten ja työntekijöiden edustus 
niissä tapauksissa, joissa henkilöstöä edustaa luot
tamusmies. Säännös vastaa sisällöllisesti yritysten 
yhteistoimintalain 5 §:ää. 

Henkilöstöryhmän voivat 3 momentin mukaan 
muodostaa virka-asemaltaan tai tehtäviltään toisi
aan vastaavat virkamiehet tai työntekijät. Koska 
valtion henkilöstö jakautuu virastoittain eri ta
voin ryhmiin ja myös näistä ryhmistä poiketen eri 
virkamies- ja työntekijäjärjestöihin sekä eri virka
ja työehtosopimusten soveltamisalaan, on henki
löstöryhmien tarkempi määrittely suoritettava vi
rastoittain. 

Henkilöstöryhmänä voidaan 1 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa pitää myös virkamiesyh
distysten keskusjärjestöön kuuluvien sellaisten 
yhdistyksien virka-asemaltaan tai tehtäviltään toi
sistaan poikkeavia jäseniä, joilla ei ole asianomai
sessa virastossa toimivaa luottamusmiestä. Edelly
tyksenä on, että yhdistyksien yhteenlaskettu jä
senmäärä virastossa on suunnilleen yhtä suuri 
kuin viraston muiden henkilöstöryhmien koko. 

Henkilöstöryhmän tulee ensisijaisesti itse huo
lehtia edustajansa valitsemisesta 1 ja 2 momentis
sa säädetyissä tapauksissa. ] ollei henkilöstöryhmä 
voi sopia edustajansa vaalista tai valintatavasta, 
tulee kyseistä henkilöstöryhmää edustavan työ
suojeluvaltuutetun järjestää edustajan vaali. 
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Tämän pykälän mukaisesti valittu edustaja 
toimii muiden henkilöstön edustajien ohella tä
män lain tarkoittamissa yhteistoiminta-asioissa. 
Pykälän 2 momentin mukaisesti valittu edustaja 
ei syrjäytä virka- tai työehtosopimuksen mukai
sesti valittua edustajaa, vaikka tämä edustaakin 
vain asianomaisen henkilöstöryhmän järjestäyty
nyttä vähemmistöä. 

7 §. Yhteistoimintamenettelyn pziriin kuulu
vat asiat. Virastodemokratian asiapiiri on määri
telty valtioneuvoston päätöksellä ja sen mukaises
ti laadituissa virastodemokratiaohjesäännöissä. 
Yhteistoiminnan kohteena ovat pääsääntöisesti 
henkilöstöhallinnon sellaiset yleiset kysymykset, 
jotka eivät kuulu virka- ja työehtosopimustoimin
nan piiriin. Käytännössä virastodemokratian asi
apiiri on joissakin virastoissa muodostunut myös 
tätä laajemmaksi ulottuen ahtaasti tulkitun hen
kilöstöhallintoalueen ulkopuolelle lähinnä toi
minnan muutos- ja kehittämiskysymyksissä. 

Virastodemokratian asiapiirin rajaaminen vain 
henkilöstöhallinnon erikseen lueteltuja asioita 
koskevaksi on osin johtanut siihen, että virasto
demokratiatoimielinten käsiteltäviksi tulevat asiat 
on valmisteltu vaikuttamisen kannalta liian pit
källe. Henkilöstöhallinnon toimenpiteet liittyvät 
tai ovat seurausta varsinaisen toiminnan järjestä
misestä, jota koskevat ratkaisut on voitu tehdä 
ennen yhteistoimintamenettelyä. Tämän vuoksi 
lakiehdotuksessa on sisällytetty yhteistoiminnan 
asiapiiriin yritysten yhteistoimintalain tavoin sel
laiset varsinaisen toiminnan muutokset, joilla on 
henkilöstöhallinnollisia vaikutuksia. Lakiehdo
tuksen 7 § on siten pääosin sanotun lain 6 §:n 
mukainen. 

Pykälän 1 kohta on yritysten yhteistoimintalain 
6 §:n 1 kohdan mukainen. Muutoksen olennai
suutta on arvioitava samoin kuin mainittua lakia 
sovellettaessa sen perusteella, miten muutos vai
kuttaa suoritettavien tehtävien muuttumisena, 
muutoksina palkkauksessa, viran tai toimen pysy
vyydessä, henkilön mahdollisuuksissa jatkaa am
mattitaitoaan vastaavissa tehtävissä tai muina 
uudelleenjärjestelyistä johtuvina muutoksina. 
Muutos voi henkilöstön kannalta olla olennai
nen, vaikka se ei olisikaan olennainen viraston tai 
sen jonkin toimintayksikön kannalta. Yhteistoi
mintamenettelyä ei tämän kohdan nojalla edelly
tetä sellaisissa toisiin tehtäviin, virkaan tai toiselle 
paikkakunnalle siirtotapauksissa, joissa on kysy
mys asianomaisella hallinnonalalla voimassa ole
viin siirtymisvelvollisuutta koskeviin säännöksiin 
perustuvasta siirrosta. Tällaisia siirtoja toteute-

taan lähinnä puolustusvoimissa, rajavartiolaitok
sessa ja ulkoasianhallinnossa. 

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 kohta on pääosin sa
mansisältöinen kuin yritysten yhteistoimintalain 
6 §:n 2 kohta lisättynä kuitenkin viraston tehtä
vien ja organisaation muutoksilla. Toimenpiteen 
olennaisuutta arvioidaan 2 kohtaa sovellettaessa 
samoin kuin 1 kohtaa sovellettaessa. Samoin kuin 
yritysten yhteistoimintalakia sovellettaessa tuote
valikoiman ja palvelutoiminnan muutokset kos
kevat toiminnan kokonaisuuksia eivätkä yksittäi
sen tuotteen tai palvelun laatua. Viraston tehtä
vien muutokset on yritysten tuotannon ja palve
lutoiminnan muutoksia luonteeltaan ja vaikutuk
siltaan vastaavina liitetty lakiehdotuksessa yhteis
toiminta-asioihin. Myös viraston organisaation 
muutoksilla on edellä mainittuihin muutoksiin 
verrattavia henkilöstöhallinnollisia vaikutuksia, 
minkä vuoksi niiden sisällyttämistä yhteistoimin
tamenettelyyn on pidetty tarpeellisena. Yhteis
toimintamenettelyssä olisi 2 kohdan nojalla käsi
teltävä muun muassa viraston tehtävien tai orga
nisaation laadullinen muutos, joka ei aiheuta 
viraston toiminnan laajentumista tai supistumis
ta. Kone- ja laitehankintojen käsittelyn tarpeelli
suutta yhteistoimintamenettelyssä korostaa auto
maattisen tietojenkäsittelyn ja toimistoautomaa
tion laajeneva käyttöönotto valtionhallinnossa. 

Pykälän 3 kohdan mukaan yhteistoimintame
nettelyn piiriin kuuluu viraston tai sen osan 
lakkauttaminen tai siirto toiselle paikkakunnalle 
ta~kka sen toiminnan laajentaminen tai supista
mmen. 

Pykälän 4 kohta on yritysten yhteistoimintalain 
6 §:n 4 kohtaa laajempi. Sen nojalla kehittämis
ja rationalisointihankkeiden suunnittelu ja hank
keiden toteuttamistavat tulee käsitellä yhteistoi
mintamenettelyssä. 

Pykälän 5 kohta vastaa yritysten yhteistoimin
talain 6 §: n 5 kohtaa. Kohta velvoittaa viraston 
1-4 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä yhteis
toimintamenettelyssä käsitellessään myös esittä
mään henkilöstön määrässä, laadussa ja raken
teessa toimenpiteiden johdosta odotettavissa ole
vat muutokset. Tällaisen henkilöstösuunnitelman 
esittäminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun 
virastossa otetaan käyttöön tai uudistetaan toi
mistoautomaatiota tai muita automaattisen tieto
jenkäsittelyn järjestelmiä. Henkilöstösuunnitel
massa tulisi esittää muun muassa tiedot muutok
sen aiheuttamista koulutustarpeista ja suunnitel
ma koulutuksen järjestämisestä. 

Pykälän 6 kohdan mukaan yhteistoimintame
nettelyssä on käsiteltävä myös viraston tulo- ja 
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menoarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuun
nitelma. Myös virastodemokratiatoimielimissä on 
käsitelty asianomaisen viraston tulo- ja menoar
vioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 
kuitenkin useimmiten vain välittömiä henkilöstö
vaikutuksia koskeviita osiltaan. Koska lakiehdo
tuksessa pyritään antamaan henkilöstölle mah
dollisuus vaikuttaa työtään ja asemaansa koske
viin ratkaisuihin niiden valmisteluvaiheessa, eh
dotetaan, että viraston tulo- ja menoarvioehdotus 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma kokonaisuu
dessaan käsiteltäisiin yhteistoimintamenettelyssä. 
Lakiehdotuksen 13 §:n mukaan sellaista asiakir
jaa koskevia tietoja, joka ei vielä ole julkinen, 
saadaan käsitellä vain niiden virkamiesten ja 
työntekijöiden tai henkilöstön edustajien kesken, 
joita asia koskee. Siten muun muassa viraston 
tulo- ja menoarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta eivät mainitut henkilöt saa 
antaa tietoja sivullisille. 

Pykälän 7 kohdan mukaan yhteistoiminta-asi
oihin kuuluvat viraston henkilöstöhallinnon peri
aatteet ja henkilöstöasioiden hoidossa noudatet
tavat menettelytavat. Tämän kohdan nojalla yh
teistoimintamenettelyä on käytettävä muun mu
assa laadittaessa ja muutettaessa viraston henki
löstöpoliittista ohjelmaa. Mainitnn ohjelman laa
timinen perustuu valtioneuvoston 15 päivänä 
marraskuuta 1979 tekemään päätökseen. Henki
löstöhallinnon periaatteisiin kuuluvat myös 
muun muassa virkaan tai toimeen ottamista kos
kevat periaatteet voimassa olevien säädösten puit
teissa. 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta anne
tun lain (609/86) 9 §:n 4 kohdan mukaan työn
antaja voi suunnitelmaan perustuen suosia jom
paa kumpaa sukupuolta sukupuolten välisen 
tasa-arvon saavuttamiseksi. Tällainen suunnitel
ma on ehdotetun 8 kohdan mukaan käsiteltävä 
yhteistoimintamenettelyssä. 

Pykälän 9 kohta vastaa yritysten yhteistoimin
talain 6 §:n 6 kohtaa. Kohdan nojalla tulee 
yhteistoimintamenettelyssä käsitellä muun muas
sa liukuvan työajan käyttöönotto virastossa. 

Pykälän 10 kohta on yritysten yhteistoiminta
lain 6 §:n 7 kohdan mukainen. Tarkoituksena 
on, että silloin kun työn vähentymisen perus
teena ovat hallinnolliset, tuotannolliset ja talou
delliset syyt, nämä selvitetään yhteistoimintame
nettelyssä ennen kuin lakiin tai sopimuksiin 
perustuvat ilmoitukset annetaan. Samalla selvite
tään toimenpiteiden vaikutukset ja niiden vaih
toehdot. 

Pykälän 12 kohdan nojalla yhteistoiminnassa 
on käsiteltävä muun muassa sisäisiä tiedotusleh
tiä koskevat asiat, ilmoitustaulujen käyttö sekä 
tiedotustilaisuuksien järjestäminen. 

Pykälän 13 kohdassa tarkoitetaan sisäisillä toi
mintasäännöillä virastojen työjärjestyksiä sekä 
ohje- ja johtosääntöjä. 

Pykälän 14 kohdassa tarkoitetaan yhteistyökou
lutuksella muun muassa luottamusmieskoulutus
ta, henkilöstöä tämän lain mukaisessa yhteistoi
minnassa edustavien henkilöiden koulutusta, 
työsuojelukoulutusta ja rationalisointikoulutusta. 
Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan viraston 
omalle henkilöstölleen järjestämää tai hankkimaa 
ammatillista lisä- tai peruskoulutusta tai muuta 
viraston tehtävien vaatimaa koulutusta. Yhteis
työkoulutus on pääsääntöisesti henkilöstöjärjestö
jen jäsenkunnalleen järjestämää koulutusta. Jos 
yhteistyökoulutuksen järjestäjänä kuitenkin on 
virasto, tulee kyseistä koulutusta koskevat suun
nitelmat ja koulutuksen järjestäminen 14 ja 15 
kohtien mukaan käsitellä yhteistoimintamenette
lyssä. 

Pykälän 16 ja 17 kohdat vastaavat pääosin 
yritysten yhteistoimintalain 6 §:n 14 kohtaa. Sa
nottua lakia vastaavasti säädetään lakiehdotuksen 
8 §:n 4 momentin 2 kohdassa, että 7 §:n 17 
kohdassa tarkoitetuissa sosiaalitoiminnan alaan 
kuuluvissa asioissa virasto tekee päätöksen, jollei 
sen sisällöstä sovita, henkilöstön edustajien tai 
milloin päätös koskee vain jotakin henkilöstöryh
mää, tämän ryhmän edustajien kannan mukai
sesti. Päätöksenteossa virastoa sitovat tulo- ja 
menoarvio sekä eriasteiset säädökset. Yritysten 
yhteistoimintalaista poiketen palvelussuhdeasun
tojen jakoperusteet ja asuntojen jakaminen eivät 
ehdotuksen mukaan kuulu henkilöstön kannan 
mukaisesti ratkaistaviin yhteistoiminta-asioihin. 
Palvelussuhdeasuntoja on valtiolle hankittu ja 
rakennettu virastojen toimintaan liittyvistä syistä, 
kuten puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toi
mintavalmiuden turvaamiseksi. Tämän vuoksi 
palvelussuhdeasuntojen jakoperusteet ja jakami
nen ovat lakiehdotuksen mukaan vain tavan
omaisessa yhteistoimintamenettelyssä käsitehäviä 
asioita. 

Pykälän 18 kohdan mukaan yhteistoimintame
nettelyn piiriin kuuluvat myös ulkopuolisen työ
voiman käyttöä koskevat periaatteet. Säännös 
vastaa yritysten yhteistoimintalain 6 §:n 15 koh
taa. Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan la
kiehdotuksessa vuokra-, laina- tai komennustyö
voimaa, joka siirtyy työskentelemään virastossa 
useimmiten sen työnjohdon alaisena, mutta on 
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työsuhteessa toiseen työnantajaan. Lakiehdotuk
sessa ei säädellä sitä viraston ja toisen viraston tai 
yksityisen yrittäjän välistä toimintaa, joka perus
tuu näiden keskinäiseen palvelu-, toimitus- tai 
vastaavaan suhteeseen, jos siihen ei sisälly edellä 
tarkoitettua ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Jos 
tämä toiminta aiheuttaa muutoksia 7 §:n 1-4 ja 
7 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, se voi kuiten
kin välillisesti tulla käsiteltäväksi yhteistoiminta
menettelyssä. 

8 §. Yhteistoimintamenettely. Yhdenmukai
sesti yritysten yhteistoimintalain 7 §: n kanssa 
säädetään lakiehdotuksen 8 §:ssä virastolle vel
vollisuus ennen asian ratkaisemista neuvotella 
valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vai
kutuksista ja vaihtoehdoista niiden virkamiesten 
ja työntekijöiden kanssa, joita asia koskee, tai 
heidän edustajiensa kanssa. Jotta yhteistoimin
nalle asetetut tavoitteet voivat toteutua, neuvot
telu tulee käydä sellaisessa valmisteluvaiheessa, 
jolloin ratkaisut ovat asiallisesti vielä tekemättä ja 
lopputulokseen voidaan käytännössä vaikuttaa. 

Asian lopullista ratkaisua edeltää hallinnossa 
monivaiheinen asian valmistelu. Valmisteluun 
voivat kuulua tiedon keruu ja asiaan liittyvien 
erilaisten näkökohtien selvittäminen, asianosais
ten kuuleminen ja lausuntojen pyytäminen. 
Henkilöstön osallistumisen vaihe määräytyy kus
sakin valmisteltavassa yhteistoiminta-asiassa erik
seen. Asian laajuus ja laatu voivat edellyttää sen 
käsittelemistä myös useita kertoja ja tarvittaessa 
myös valmistelun eri etenemisvaiheissa. 

Yhteistoiminnalla ei järjestetä uudelleen rat
kaisuvallan käyttöä. Päätöksen yhteistoiminnassa 
käsiteltävässä asiassa tekee edelleen virasto. Yh
teistoimintamenettelyn yleisenä tavoitteena tulisi 
kuitenkin olla - ei vain henkilöstön edustajien 
mielipiteen kuuleminen vaan - ratkaisuehdo
tuksen, sen vaihtoehtojen, perustelujen ja seu
rausten sellainen yhdessä tapahtuva käsittely, 
joka lisää osapuolten yhteneviä käsityksiä asiasta 
sekä edistää yhteisymmärrykseen pääsyä. 

Yksittäistä virkamiestä tai työntekijää koskeva 
asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja tämän 
henkilön välillä. Jos työnantaja tai virkamies tai 
työntekijä häntä koskevassa kysymyksessä sitä 
vaatii, on asiasta neuvoteltava myös työnantajan 
ja asianomaisen henkilöstön edustajan kesken. 

Pykälän 3 momentin mukaan viraston tai sen 
jonkin yksikön virkamiehiä ja työntekijöitä ylei
sesti koskeva asia tulee käsitellä asianomaisen 
henkilöstön edustajan kanssa. Vaihtoehtoisia kä
sittelytapoja ovat siten käsittely 5 §:n mukaisessa 
toimielimessä tai neuvottelu luottamusmiehen, 

työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön 6 § :ssä sää
detyllä tavalla valitseman edustajan kanssa sen 
mukaisesti, mitä henkilöstön edustajista on 
asianomaisessa virastossa sovittu. 

Pykälässä säädetyn yhteistoimintamenettelyn 
lisäksi virastoissa tulisi järjestää työyksikköko
kouksia, joissa voidaan käsitellä myös yhteistoi
mintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita. Tällai
sella menettelyllä edistettäisiin myös lakiehdo
tuksen 3 § :ssä todettuja tavoitteita. 

Lakiehdotuksen mukaan henkilöstöllä on laa
jempi vaikutusvalta päätöksenteossa 8 §:n 4 mo
mentissa mainituissa asioissa, joista osin on sovit
tava työnantajan ja henkilöstön välillä (8 §:n 4 
momentin 1 kohta, yhteistyökoulutus) tai jotka 
ratkaistaan henkilöstön kannan mukaisesti, jollei
vät työnantaja ja henkilöstön edustajat ole ratkai
susta yksimielisiä (8 §:n 4 momentin 2 kohta, 
eräät sosiaalitoiminnan piiriin kuuluvat asiat). 
Ratkaiseva on tällöin edustajien enemmistön 
mielipide. Ehdotettu 8 §:n 4 momentti vastaa 
yritysten yhteistoimintalain 7 §: n 4 kohtaa edellä 
7 §:n 16 kohdan perusteluissa mainittua palve
lussuhdeasuntojen jakamista koskevaa poikkeusta 
lukuunottamatta. Lisäksi yritysten yhteistoimin
talain 7 §: n 4 momenttiin sisältyvää säännöstä 
työsäännöistä ja niihin verrattavista muista mää
räyksistä sopimisesta ei valtionhallintoon soveltu
mattomana ole sisällytetty lakiehdotukseen. 

9 §. Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen. Yri
tysten yhteistoimintalakia vastaavasti ehdotetaan 
lakiin otettavaksi säännös, jonka perusteella voi
daan todeta, milloin työnantaja on täyttänyt 
neuvotteluvelvoitteensa. Lakiehdotuksen 9 §: n 1 
momentin mukaan viraston katsotaan täyttäneen 
8 §:ssä tarkoitetun neuvotteluvelvoitteen silloin, 
kun asia on käsitelty 8 §:n 2 tai 3 momentissa 
säädetyllä tavalla tai 5 § :ssä tarkoitetussa yhteis
toimintaelimessä. 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin 7 §:n mu
kaan kuuluvat asiat voivat olla myös virka- tai 
työehtosopimuksin sovittavia asioita. Siten on 
mahdollista, että samaa asiaa käsitellään sekä 
tämän lain mukaisessa järjestyksessä että virka
tai työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen 
mukaisesti. Yhdenmukaisesti yritysten yhteistoi
mintalain 8 §: n 2 momentin kanssa on lakiehdo
tuksen 9 §:n 2 momenttiin otettu säännös, jonka 
mukaan osapuolet voivat sopia siitä, ettei virka
tai työehtosopimusasiaa käsitellä yhteistoiminta
menettelyssä. 

10 §. Ulkopuolisen työvoiman käyttö. Lakieh
dotuksen 10 §:n 1 momentissa on yritysten yh
teistoimintalain 9 §:n 1 momentin tavoin säädet-
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ty työnantajalle erityinen tiedotusvelvollisuus ul
kopuolisen työvoiman käyttöä koskevista sopi
muksista. 

Saatuaan ilmoituksen aiotusta ulkopuolisen 
työvoiman käytöstä, asianomainen henkilöstön 
edustaja voi vaatia asian käsittelemistä yhteistoi
mintamenettelyssä, ei kuitenkaan viikkoa pitem
pää aikaa. Lainkohdan mukaan virasto ei saa 
tehdä kysymyksessä olevaa sopimusta ennen kuin 
pykälän 2 momentin mukaisesti on selvinnyt, 
haluavatko henkilöstön edustajat asian käsittelyä 
yhteistoimintamenettelyssä. Jos asian käsittelyä 
on vaadittu, ei sopimusta myöskään saa tehdä 
laissa säädettynä viikon määräaikana. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettua käsittelyä ei 
kuitenkaan 3 momentin mukaan edellytetä sel
laisissa säännöksessä luetelluissa tapauksissa, jois
sa työn teettäminen ulkopuolisella työvoimalla 
on virastossa välttämätöntä tai vakiintuneen käy
tännön mukaista eikä vaikuta oman henkilöstön 
asemaan ja tehtäviin. 

Periaatteena on, että ulkopuolisen työvoiman 
käytön ei tule johtaa virastossa samoissa tehtävis
sä samaan aikaan työskentelevien omien virka
miesten ja työntekijöiden tehtävien vähenemi
seen tai loppumiseen. 

11 §. Tiedottamisve!voilisuus. Pykälässä on 
yritysten yhteistoimintalain 11 §:ää vastaavasti 
säädetty työnantajan tiedottamisvelvollisuudesta 
käyttäen valtionhallinnolle ominaisia käsitteitä. 

Tehokas tiedotus on yhteistoiminnan tarkoi
tuksen toteutumisen olennainen edellytys. Viras
ton tulee jatkuvasti tiedottaa henkilöstölle viras
ton toiminnasta ja erityisesti sellaisista valmistel
tavina olevista asioista, joilla on vaikutusta henki
löstön asemaan tai työoloihin. Ennen yhteistoi
mintamenettelyä viraston on annettava asian
omaisille virkamiehille ja työntekijöille sekä hen
kilöstön edustajille asian käsittelyn kannalta tar
peelliset tiedot riittävän aikaisin, jotta asiaan 
perehtyminen on mahdollista. 

Yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden 
seurannan mahdollistamiseksi viraston tulee 
myös tiedottaa 1 ja 2 momentissa säädetyissä 
asioissa tekemistään ratkaisuista viivytyksettä rat
kaisun teon jälkeen. 

Viraston tulee lisäksi esittää henkilöstön edus
tajille viraston suorittaman palkkatilastoinnin 
puitteissa palkkatilastot sen mukaisesti kuin 
asiasta on virkamiehiä ja työntekijöitä koskevissa 
tilastoyhteistyösopimuksissa sovittu. 

Valtion liikelaitoksen, johon sovelletaan val
tion liikelaitoksista annettua lakia, tulee lisäksi 
yritysten yhteistoimintalain 11 §:n 2 momenttia 

vastaavasti esittää henkilöstön edustajille liikelai
toksen tilinpäätös ja henkilöstösuunnitelma sekä 
näissä tapahtuvat olennaiset muutokset. 

12 §. Poikkeukset yhteistoimintamenette!ystii 
ja tiedottamisve!vo!!isuudesta. Esityksen tarkoi
tuksena on, että yhteistoimintamenettelyä käyte
tään kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa val
misteltaessa päätöksiä, jotka lakiehdotuksen 7 ja 
10 §:n mukaan kuuluvat yhteistoiminnassa käsi
teltäviksi. Valtionhallinnossa voi kuitenkin esiin
tyä tilanteita, joissa yhteistoimintamenettelyä ei 
voida toteuttaa valtiollisen turvallisuuden tai 
maanpuolustuksen ylläpidon tai yleisen järjestyk
sen tai maan ulkovaltoihin solmimien suhteiden 
vaarantumisen vuoksi. Tällaisia tilanteita voi 
esiintyä lähinnä puolustusvoimissa ja rajavartio
laitoksessa sekä ulkoasiain- ja poliisihallinnossa. 

Yhteistoimintamenettelystä voitaisiin 1 mo
mentin mukaan poiketa esimerkiksi, jos yhteis
toimintamenettely voi välittömästi vaarantaa 
yleistä järjestystä viivyttämällä viraston toimenpi
teitä järjestyksen ylläpitämiseksi tai palauttami
seksi tai maan ulkovaltoihin solmimia suhteita 
a~he~ttamalla vaaran arkaluontoisten tietojen le
vtämtsestä. 

Valtiollisen turvallisuuden ja maanpuolustuk
sen ylläpito voi 1 momentin mukaisesti edellyttää 
yhteistoimintamenettelystä poikkeamista sellais
ten päätösten osalta, jotka koskevat valmiussuun
nittelua, puolustus- ja valvontavalmiuden ylläpi
toa ja kehittämistä, sotilaallista toimintaa ja har
joitusta sekä sotilaallista varustautumista ja sota
materiaalin hankintaa. Myös puolustus- ja val
vontavalmiuden ylläpidon edellyttämät puolus
tusvoimien ja rajavartiolaitoksen organisaatiota ja 
sijaintia koskevat päätökset voitaisiin valmistella 
ilman yhteistoimintamenettelyä. Edellytyksenä 
yhteistoimintamenettelystä poikkeamiselle on 
kuitenkin myös näissä tapauksissa, että yhteistoi
mintamenettelyn liittäminen niihin saattaisi vaa
rantaa toimenpiteen tavoitteen ja tarkoituksen ja 
että niitä turvallisuussyistä käsitellään mahdolli
simman harvojen henkilöiden kesken. 

Vaikka päätös edellä tarkoitetuissa tapauksissa 
voidaan tehdä ilman yhteistoimintamenettelyä, 
on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että asiaa 
käsitellään yhteistoiminnassa siinä vaiheessa ja 
siltä osin kuin 1 momentissa todettua estettä ei 
ole. Siten esimerkiksi puolustusvoimien ja raja
vartiolaitoksen organisaation tai sijainnin muut
tamista koskevat päätökset tulisi panna täytän
töön yhteistoimintamenettelyä soveltaen, vaikka 
asiaa valtiollisen turvallisuuden ja maanpuolus
tuksen ylläpitoon liittyvien seikkojen vuoksi ei 
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mUissa valmisteluvaiheissa olekaan käsitelty yh
teistoiminnassa. 

Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentti vastaa yri
tysten yhteistoimintalain 10 § :ää. Mikäli yhteis
toiminnasta poikkeaminen perustuu siinä mainit
tuun syyhyn, asia tulee käsitellä yhteistoiminta
menettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun perus
teita poikkeamiselle ei enää ole. 

Lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentin mukaan 
11 §:n 1 ja 2 momentin mukaista tiedotusvelvol
lisuutta ei ole asioissa, joissa virasto voi 1 mo
mentin mukaan tehdä päätöksen ilman yhteistoi
mintamenettelyä. Jos yhteistoimintamenettelystä 
poikkeaminen perustuu 12 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun syyhyn, virastolla on myös 11 §:n 
mukainen tiedottamisvelvollisuus silloin, kun es
tettä yhteistoimintamenettely He ei enää ole. 

13 §. Sa/assapitove/vollisuus. Yritysten yhteis
toimintalain 12 §: ää vastaavasti säädetään 13 §: n 
2 momentissa kielto ilmaista sivullisille työnanta
jan liike- ja ammattisalaisuuksia koskevia tietoja, 
joiden leviäminen voisi vahingoittaa virastoa tai 
sen liike- tai sopimuskumppania. Sivuliisilie ei 2 
momentin mukaan saa antaa myöskään tietoja 
asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen. Viraston 
tulee ilmoittaa tietojen luonteesta ja ilmaisemis
kiellosta niitä antaessaan. Tällaisia tietoja saa
daan käsitellä vain niiden virkamiesten ja työnte
kijöiden sekä henkilöstön edustajien kesken, joita 
asia koskee. 

Pykälän 1 momentin mukaan erityisen sään
nöksen tai määräyksen nojalla salassa pidettäviä 
asioita ei saa luvatta ilmaista sivullisille. 

Salassa on 13 §:n 3 momentin mukaan pidet
tävä myös tiedot, jotka koskevat yksityisen henki
lön taloudellista asemaa, terveydentilaa tai muu
toin häntä henkilökohtaisesti, jollei tietojen il
maisemiseen ole saatu asianomaisen henkilön 
lupaa. Momentti on yritysten yhteistoimintalain 
12 §:n 2 momentin mukainen. 

14 §. Vapautus virka- ja työtehtävistä. Yhden
mukaisesti yritysten yhteistoimintalain 13 §:n 
kanssa säädetään 14 § :ssä, että viraston on annet
tava tässä laissa tarkoitetuille henkilöstön edusta
jille vapautusta säännönmukaisista virka- ja työ
tehtävistä ajaksi, jonka nämä tarvitsevat tämän 
lain mukaista yhteistoimintamenettelyä sekä vä
littömästi siihen liittyvää henkilöstön edustajien 
keskinäistä valmistautumista varten. Valmistau
tumisella tarkoitetaan esimerkiksi henkilöstöneu
voston tai asianomaisten virkamiesten ja työnte
kijöiden tai heidän edustajiensa kokousta ennen 
yhteistoimintamenettelyä. 

3 370635P 

Ansionmenetyksen korvaamisesta ja työajan ul
kopuolella tapahtuvasta yhteistoimintamenette
lystä suoritettavasta korvauksesta sovitaan virka
j~ työehtosopimuksin. 

15 §. Sopimusoikeus. Yritysten yhteistoimin
talain 14 §:n 1 momenttia vastaavasti säädetään 
15 §:n 1 momentissa valtion asianomaisen viran
omaisen ja virkamiehiä ja työntekijöitä edusta
vien yhdistysten oikeudesta sopia henkilöstön 
edustajista ja sopimuksin myös poiketa lain 4, 5, 
7, 8 ja 11 §:stä sekä 14 §:stä. Yritysten yhteistoi
mintalain 14 §:n 1 momentin mukaan työnanta
jien, työntekijöiden ja toimihenkilöiden yhdis
tykset, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, 
voivat lisäksi sopimuksin poiketa siitä, mitä on 
säädetty lain soveltamisalasta sekä 7 §:n 4 mo
mentissa yhteistoimintamenettelystä. Koska la
kiehdotus ei yritysten yhteistoimintalain tavoin 
sisällä henkilöstömäärää koskevaa soveltamisalan 
rajoitusta, on sopimusoikeus tältä osin tarpeeton. 
Lakiehdomksen 8 §:n 4 momentin mukaista yh
teistoimintamenettelyä, joka edellyttää sopimus
ta tai henkilöstön kannan mukaisesti tehtävää 
ratkaisua ei lakiehdotuksen 15 §:n mukaan val
tionhallinnon luonteen vuoksi voida sopimuksin 
laajentaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan valtion asian
omaisia viranomaisia ovat valtiovarainministeriö 
koko valtionhallinnon osalta sekä asetuksella sää
dettävät virastot omalta tai oman hallinnonalansa 
osalta. Asetuksella on tarkoitus antaa lain nojalla 
valtuutus sopimuksen tekemiseen kaikille viras
toille, joilla on riittävät valmiudet ja edellytykset 
sopimuksen solmimiseen. Virkamiesten ja työn
tekijöiden yhdistysten, joiden kanssa valtiova
rainministeriö tai asetuksella säädettävät virastot 
tekevät 15 §:n mukaisen sopimuksen, tulee yh
teensä edustaa enemmistöä sopimuksen piiriin 
kuuluvasta henkilöstöstä, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Kukin virasto tekee vain yhden 
sopimuksen yhteisesti mainittujen henkilöstöä 
edustavien yhdistysten kanssa. 

Lakiehdotuksen 15 §: ssä annetaan virastoille 
mahdollisuus virastossa toimivien henkilöstöjär
jestöjen kanssa sopia yhteistoiminnan yksityis
kohtaisesta järjestämisestä asianomaisessa viras
tossa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhteis
toiminnan järjestäminen voi siten virastoittain 
vaihdella yhteistoiminnan organisaation, henki
löstön edustajien valinnan tai asettamisen, täs
mällisen asiapiirin ja eri yhteistoimintamuotojen 
yhteensovittamisen osalta. Kussakin asetuksella 
säädettävässä virastossa tulee pyrkiä sopimaan 
henkilöstöjärjestöjen kanssa ainakin virastossa 
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käytettävistä henkilöstön edustajista 4 §: n 2 mo
mentin mukaisesti. Virastokohtainen sopimus 
voidaan asetuksella säädettävissä virastoissa teh
dä, vaikka valtiovarainministeriön ja virkamiesyh
distysten keskusjärjestöjen välillä ei solmittaisi
kaan 15 §:n 1 momentin mukaista sopimusta. 
Virastokohtaisella sopimuksella ei voida poiketa 
siitä, mitä valtiovarainministeriön ja virkamiehiä 
ja työntekijöitä edustavien keskusjärjestöjen kes
ken on ehdotetun lain nojalla sovittu. Yhteistoi
mintamenettelyn piiriin ei myöskään voida sopi
muksin sisällyttää valtion virkaehtosopimuslain 
mukaan sopimuksenvaraisia asioita, ellei niistä 
voida tehdä yleissopimusta. 

Yritysten yhteistoimintalain 14 §:n 2 moment
tia vastaavasti säädetään pykälän 2 momentissa 1 
momentissa tarkoitettujen sopimusten oikeudel
lisesta luonteesta. Yhdenmukaisuuden aikaansaa
miseksi ehdotetaan, että 1 momentin nojalla 
tehdyistä sopimuksista on voimassa mitä valtion 
virkaehtosopimuslaissa on säädetty yleissopimuk
sesta riippumatta siitä, sovelletaanko sopimuksia 
virka- vai työsopimussuhteiseen henkilöstöön. 
Valtion virkaehtosopimuslain 9 §:stä ja lakiehdo
tuksen 15 §:n 2 momentista johtuu, ettei ehdo
tetun lain nojalla tehdyn sopimuksen voimassa 
ollessa saa ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin sopi
muksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen 
aikaansaamiseksi. Valtion virkaehtosopimuslain 
8 §:n 2 momentin mukaisesti työtaistelutoimen
piteet ovat virkamiesten osalta kiellettyjä, jos 
niillä pyritään vaikuttamaan muihin kuin lain 
2 §:n mukaan sopimuksenvaraisiin asioihin, vaik
ka niistä voidaankin tehdä valtion yhteistoimin
talain 15 §:n mukainen sopimus. Koska 15 §:n 2 
momentissa säädetään solmittujen sopimusten 
oikeudellisesta luonteesta, työsopimussuhteisten 
työntekijöiden työrauhavelvollisuus määräytyy 
kuitenkin työehtosopimuslain mukaan silloin, 
kun tämän lakiehdotuksen mukaista sopimusta ei 
ole voimassa. 

Siten 15 §:n mukaisen sopimuksen sidottui
suus, noudattamis- ja valvontavelvollisuus, työ
rauhavelvollisuus edellä todettua poikkeusta lu
kuun ottamatta sekä hyvityssakkoseuraamus sopi
muksen tahallisesta rikkomisesta määräytyvät val
tion virkaehtosopimuslain mukaisesti. Lain 
15 §:n mukaisella sopimuksella ei voida poiketa 
muun lain tai asetuksen kuin valtion yhteistoi
mintalain säännöksistä. 

Tarkoituksena on, että viraston ja sen henkilös
tön välisestä yhteistoiminnasta sovitaan lakiehdo
tuksen 15 §:n mukaisilla sopimuksilla. Lakiehdo
tus ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta sopia 

15 § :n mukaan sovittavista asioista myös valtion 
virkaehtosopimuslain mukaisella yleissopimuksel
la. Lakiehdotuksen nojalla tehtyjä sopimuksia 
voidaan tarvittaessa myös täydentää työehtosopi
muksella. Jos samoista asioista sovitaan useam
massa eri sopimuksessa, noudatetaan viimeksi 
tehtyä sopimusta. 

Lakiehdotuksen 15 §:n 3 momentin mukaan 
virastojen on toimitettava neuvottelemansa sopi
mukset valtiovarainministeriön tarkastettaviksi. 
Sopimukset tulee toimittaa valtiovarainministe
riölle ennen niiden allekirjoittamista. Säännök
sen tarkoituksena on antaa valtiovarainministe
riölle mahdollisuus valvoa, ettei virastokohtaisilla 
sopimuksilla poiketa ministeriön ja virkamiesten 
ja työntekijäin yhdistysten ehdotetun lain nojalla 
tekemästä sopimuksesta eikä lakiehdotuksen 
muista kuin sopimuksenvaraisista säännöksistä. 

Lakiehdotuksen 4 momentin nojalla 1 momen
tissa tarkoitetut sopimusosapuolet voivat tehdä 
erillisen sopimuksen käytettävästä neuvottelume
nettelystä. Sopimuksesta on voimassa mitä yh
teistoimintasopimuksista on 2 momentissa sää
detty. 

16 §. Rangaistussäännökset. Lakiehdotuksen 
16 §:ssä säädetään yhdenmukaisesti yritysten yh
teistoimintalain 15 §: n kanssa sakkorangaistus 
yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta ja tässä 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomi
sesta. 

17 §. Voimaantu/o. Pykälä sisältää voimaantu
losäännöksen sekä siirtymäsäännöksen riittävän 
ajan varaamiseksi lakiehdotuksen 15 §:n mukais
ten sopimusten tekemiselle. 

1.2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain 2 §:n muuttamisesta 

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
2 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan 
valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tuo
tanto- tai liikelaitokseen sen mukaan kuin siitä 
asetuksella säädetään. Momentin nojalla on an
nettu asetus mainitun lain soveltamisesta valtion 
tuotanto- ja liikelaitoksiin. 

Lakia yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa ehdotetaan sovellettavaksi myös val
tion liikelaitoksiin. Tämän vuoksi ehdotetaan 
yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n 2 
momenttia muutettavaksi siten, että lakia ei 
sovelleta valtion virastoissa, laitoksissa tai liikelai
toksissa. Lainmuutoksen tullessa voimaan on tar-
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koitus myös kumota muutettavan momentin no
jalla annettu edellä mainittu asetus. 

1.3. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 
18 §:n muuttamisesta 

Valtion liikelaitoksista annettuun lakiin sisäl
tyy säännös, jonka mukaan liikelaitokseen sovel
letaan yhteistoiminnasta yrityksissä annettua la
kia. Tämän vuoksi ehdotetaan lain 18 § muutet
tavaksi edellä muun muassa kohdassa 1.2. tode
tuilla perusteilla siten, että valtion liikelaitokseen 
sovelletaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja 
laitoksissa annettavaa lakia. 

1. 

2. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan samanai
kaisesti mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne 
on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotukseen laiksi 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 
sisältyy siirtymäsäännös, jolla virastoille ja niissä 
toimiville järjestöille varataan lain voimaan tulos
ta lukien riittävä aika sopimuksen tekemiseen 
kussakin virastossa käytettävästä yhteistoiminta
menettelystä ja henkilöstön edustajista. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa Ja laitoksissa 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain tarkoitus 

Valtion viraston ja sen henkilöstön tässä laissa 
säädettävän yhteistoiminnan tarkoituksena on 
antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuus työhön
sä ja työoloihinsa vaikuttavaan, viraston toimin
taa koskevaan päätöksentekoon ja samalla edistää 
valtionhallinnon toiminnan tuloksellisuutta ja ta
loudellisuutta. 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilös
tön yhteistoimintaan valtion_ virastoissa ja lait?k
sissa. Virastoista ja laitoksista käytetään laissa 
nimitystä virasto. 

Lakia ei sovelleta eduskunnan, tasavallan presi
dentin, valtiontilintarkastajain, eduskunnan oi
keusasiamiehen ja Pohjoismaiden neuvoston Suo
men valtuuskunnan kanslioissa ja eduskunnan 
kirjastossa eikä Postipankissa, Suomen Pankissa ja 
kansaneläkelaitoksessa. 

3 § 

Viraston velvollisuus edistää yhteistoimintaa 

Viraston tulee järjestäessään organisaatiotaan, 
henkilöstön työtehtäviä ja johtamista toimia si-

ten, että järjestelyt edistävät myös henkilöstön ja 
esimiesten sekä henkilöstön keskinäistä yhteistoi
mintaa ja tuloksellista työskentelyä sekä antavat 
henkilöstöön kuuluville mahdollisuuden vaikut
taa työnsä sisältöön ja työympäristöön ja saada 
tietoja työnsä tavoitteista, merkityksestä ja tulok
sista. 

4 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osa
puolia ovat virasto ja sen henkilöstö. Yhteistoi
minta toteutetaan asianomaisten virkamiesten ja 
työntekijöiden ja heidän esimiestensä ~älill~, 
työnantajan ja henkilöstön sekä työnantaJan Ja 
henkilöstön edustajien kesken. 

Henkilöstön edustajina voivat toimia luotta
musmies, työsuojeluvaltuutettu ja henkilöstön 
5 §:ssä säädettyihin yhteistoimintaelimiin valitse
mat edustajat siten kuin edustajista 15 §:n mu
kaisissa sopimuksissa sovitaan sekä henkilöstön 
6 § :ssä säädetyllä tavalla valitsemat edustajat. 

Jos henkilöstön edustajista ei ole tehty 15 §:n 
mukaista sopimusta, henkilöstön edustajina toi
mivat luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu 
sekä henkilöstön 6 § :ssä säädetyllä tavalla valitse
mat edustajat. 
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5 § 7 § 

Yhteistoimintaelimet Yhteistoimintamenettelyn pzi'riin kuuluvat asiat 

Yhteistoimintaa varten virastoon tai sen osaan 
voidaan asettaa viraston ja henkilöstön edustajista 
koostuva yhteistoimintaelin tai sekä yhteistoimin
taelin että henkilöstön edustajista koostuva toi
mielin. 

Virastoon voidaan myös asettaa yhteistoiminta
elimiä käsittelemään määrättyä yhteistoiminnan 
piiriin kuuluvaa asiaa. 

6 § 

Henktföstön edustajien valitseminen 
eräissä tapauksissa 

Jos henkilöstöä edustaa virastossa 15 §:n mu
kaisen sopimuksen tai 4 §:n 3 momentin nojalla 
luottamusmies, voivat sellaiseen henkilöstöryh
mään kuuluvat virkamiehet ja työntekijät, jolla ei 
ole luottamusmiestä. enemmistön heistä niin 
vaatiessa valita keskuudestaan edustajan tämän 
lain mukaista yhteistoimintaa varten. 

Jos henkilöstöä 15 §:n mukaisen sopimuksen 
tai 4 §:n 3 momentin nojalla edustava luotta
musmies on valittu tavalla, joka on edellyttänyt 
valintaan osallistuvien kuulumista ammatilliseen 
yhdistykseen, ja yhdistykseen kuulumattomat 
muodostavat henkilöstöryhmän enemmistön, on 
yhdistykseen kuulumattomilla enemmistön heis
tä niin vaatiessa oikeus valita keskuudestaan 
edustaja tämän lain mukaista yhteistoimintaa 
varten. 

Henkilöstöryhmän voivat muodostaa virka-ase
maltaan tai tehtäviltään toisiaan vastaavat viras
ton virkamiehet ja työntekijät. Henkilöstöryh
män voivat 1 momentissa säädetyssä tapauksessa 
muodostaa myös samaan virkamiesyhdistysten 
keskusjärjestöön kuuluvien yhdistysten virka-ase
maltaan ja tehtäviltään toisistaan poikkeavat jäse
net, jos yhdistyksien jäsenmäärä virastossa vastaa 
viraston muiden henkilöstöryhmien kokoa. 

Vaalin tai muun valintamenettelyn järjestämi
sestä 1 ja 2 momentissa säädetyissä tapauksissa 
huolehtivat asianomaiset virkamiehet ja työnteki
jät. Jolleivät he voi sopia noudatettavasta menet
telytavasta, on työsuojelun valvonnasta annetun 
lain (131173) 10 §:ssä tarkoitetun asianomaisia 
virkamiehiä ja työntekijöitä edustavan työsuoje
luvaltuutetun järjestettävä vaali. Vaali tai valinta
menettely on toimeenpantava siten, että kaikilla 
virkamiehillä ja työntekijöillä, joiden edustaja 
valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat: 
1) henkilöstön asemaan vaikuttavat olennaiset 

muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja teh
tävien järjestelyssä sekä muut kuin asianomaisella 
hallinnonalalla voimassa oleviin siirtymisvelvolli
suutta koskeviin säännöksiin perustuvat siirrot 
toisiin tehtäviin, toiseen valtion virkaan tai pysy
västi toiselle paikkakunnalle; 

2) henkilöstön asemaan vaikuttavat viraston 
organisaation, tehtävien, palvelutoiminnan ja 
tuotevalikoiman muutokset sekä olennaiset kone
ja laitehankinnat ja työtilojen järjestelyt; 

3) viraston tai sen osan lakkauttaminen tai 
siirto toiselle paikkakunnalle taikka sen toimin
nan laajentaminen tai supistaminen; 

4) kehittämis- ja rationalisointihankkeet; 
5) edellä 1-4 kohdassa tarkoitettujen toimen

piteiden johdosta suoritettavat järjestelyt, jotka 
vaikuttavat henkilöstön määrään, laatuun ja ra
kenteeseen; 

6) viraston tulo- ja menoarvioehdotus sekä 
toiminta- ja taloussuunnitelma; 

7) viraston henkilöstöhallinnon periaatteet ja 
henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat me
nette! ytavat; 

8) sukupuolten tasa-arvon edistämisestä laadi
tut suunnitelmat; 

9) säännöllisen työajan aloittamisen ja lopetta
misen samoin kuin lepo- ja ruokailutaukojen 
ajankohdat; 

10) lomautusilmoitusten antamista tai virka
tai työsopimussuhteiden irtisanomista edeltävä 
asian käsittely silloin, kun toimenpiteet johtuvat 
hallinnollisista, taloudellisista tai tuotannollisista 
syistä tapahtuvasta työn tilapäisestä tai pysyvästä 
vähentymisestä; 

11) valtion palvelukseen tulon yhteydessä ke
rättävät ja palvelukseen tulevalle annettavat tie
dot sekä tehtäviin perehdyttämisen järjestelyt; 

12) sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet; 
13) viraston sisäiset toimintasäännöt ja aloite

toiminnan säännöt; 
14) yhteistyökoulutusta, henkilöstökoulutusta 

ja muuta henkilöstön kehittämistä koskevat 
suunnitelmat; 

15) yhteistyökoulutuksen järjestäminen; 
16) palvelusuhdeasuntojen jakamisessa nouda

tettavat periaatteet ja niiden mukainen asuntojen 
jakaminen; 

1 7) sosiaalitoiminnan eri tarkoituksiin tulo- ja 
menoarviossa osoitettujen varojen puitteissa työ-
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paikkaruokailun ja lastenhoidon järjestäminen, 
työpaikan sosiaalitilojen käyttö ja suunnittelu, 
virkistys- ja lomatoiminta, henkilöstölle myön
nettävät avustukset tai lahjoitukset; sekä 

18) ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevat 
periaatteet. 

8 § 

Yhteistoimintamenettely 

Viraston on ennen 7 §:ssä tarkoitetun asian 
ratkaisemista neuvoteltava valmisteilla olevan toi
menpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoeh
doista niiden virkamiesten ja työntekijöiden 
kanssa, joita asia koskee, tai heidän edustajiensa 
kanssa. 

Yksittäistä virkamiestä tai työntekijää koskeva 
asia käsitellään ensisijaisesti työnantajan ja tämän 
henkilön välillä. Milloin työnantaja taikka virka
mies tai työntekijä häntä koskevassa kysymyksessä 
sitä vaatii, on asiasta neuvoteltava myös työnan
tajan ja asianomaisen henkilöstön edustajan kes
ken. 

Milloin yhteistoimintamenettelyn piiriin kuu
luva kysymys koskee viraston tai sen jonkin 
yksikön virkamiehiä ja työntekijöitä yleisesti, asia 
käsitellään asianomaisen henkilöstön edustajan 
kanssa. Jos tällainen asia koskee useampia henki
löstöryhmiä, joilla on omat edustajansa eikä 
virastoon ole asetettu 5 §: n 1 momentissa tarkoi
tettua yhteistoimintaelintä, tulee 1 momentissa 
tarkoitettu neuvottelu järjestää työnantajan ja 
kunkin ryhmän edustajien yhteisessä kokoukses
sa. 

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä on 
säädetty, kuuluu yhteistoimintamenettelyyn: 

1) että 7 §: n 15 kohdassa tarkoitetun yhteis
työkoulutuksen sisältöä ja määrää koskevat toi
menpiteet suoritetaan sen mukaisesti kuin niistä 
on tämän lain mukaisessa yhteistoimintamenette
lyssä sovittu; ja 

2) että 7 §:n 17 kohdassa tarkoitetuissa sosiaa
litoiminnan alaan kuuluvissa asioissa virasto tekee 
päätöksen, jollei sen sisällöstä sovita, henkilöstön 
edustajien, tai milloin päätös koskee vain jotakin 
henkilöstöryhmää, tämän ryhmän edustajien 
kannan mukaisesti. 

9 § 

Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen 

Jollei muusta menettelystä ole viraston ja siinä 
toimivien henkilöstöjärjestöjen kesken sovittu, 
katsotaan viraston täyttäneen 8 § :ssä tarkoitetun 

neuvotteluvelvoitteen silloin, kun asia on käsitel
ty 8 §:n 2 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla tai 
5 §:ssä tarkoitetussa yhteistoimintaelimessä. 

Jos tässä pykälässä säädetty yhteistoimintame
nettely koskee seikkaa, joka on käsiteltävä virka
tai työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen 
mukaisesti, voivat virka- tai työehtosopimukseen 
sidottuja virkamiehiä ja työntekijöitä edustava 
luottamusmies ja työnantaja sopia siitä, ettei 
asiaa käsitellä yhteistoimintamenettelyssä. 

10§ 

Ulkopuolisen työvoiman käyttö 

Viraston tulee tiedottaa suunnitellusta, viras
ton ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevasta 
sopimuksesta niille henkilöstön edustajille, joi
den edustaman henkilöstöryhmän työtehtäviä 
asia koskee. Asiasta ilmoitettaessa on selvitettävä 
tällaisen työvoiman suunniteltu määrä, työtehtä
vät ja sopimuksen kestoaika. 

Jos asianomainen henkilöstön edustaja saa
tuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vii
meistään ilmoitusta seuraavana toisena työpäivä
nä sitä vaatii, on asiaa käsiteltävä yhteistoiminta
menettelyssä, ei kuitenkaan viikkoa pitempää 
aikaa vaatimuksen esittämisestä. Virasto ei tänä 
aikana saa tehdä käsittelyn kohteena olevaa sopi
musta. 

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

11 § 

Tiedottamisvelvollisuus 

Viraston tulee tiedottaa henkilöstölle viraston 
toiminnasta ja sellaisista valmisteltavina olevista 
asioista, joilla on vaikutusta henkilöstön asemaan 
tai työoloihin sekä näissä asioissa tehdyistä pää
töksistä ja toimenpiteistä. 

Ennen yhteistoimintamenettelyä viraston on 
annettava asianomaisille virkamiehille ja työnte
kijöille sekä henkilöstön edustajille asian käsitte
lyn kannalta tarpeelliset tiedot. Yhteistoiminta
asiassa tekemästään ratkaisusta viraston on viivy
tyksettä tiedotettava asianomaisille virkamiehille 
ja työntekijöille sekä heidän edustajilleen. 
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Viraston tulee lisäksi esittää henkilöstön edus
tajille viraston suorittaman palkkatilastoinuin 
puitteissa palkkatilastot sen mukaisesti kuin asi
asta on virkamiehiä ja työntekijöitä koskevissa 
tilastoyhteistyösopimuksissa sovittu. 

Valtion liikelaitoksen, johon sovelletaan val
tion liikelaitoksista annettua lakia ( 627/87), tu
lee lisäksi esittää henkilöstön edustajille: 

1) liikelaitoksen tilinpäätös viipymättä sen jäl
keen, kun valtioneuvosto on hyväksynyt sen sekä 
vähintään kerran vuodessa selvitys liikelaitoksen 
taloudellisesta tilasta; 

2) ennen tilivuoden alkua vähintään vuodeksi 
laadittu tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perus
tuva henkilöstösuunnitelma, josta käyvät ilmi 
henkilöstön määrässä ja laadussa odotettavissa 
olevat muutokset; sekä 

3) viipymättä muutokset, jotka olennaisesti 
poikkeavat 1 ja 2 kohdassa mainituissa selvityksis
sä esitetystä kehityksestä. 

Kaksikielisessä kunnassa virasto on velvollinen 
antamaan 1-4 momentissa tarkoitetut tiedot ja 
selvitykset myös maan molemmilla kielillä, jos 
vähemmistönä olevien kieliryhmään kuuluvien 
lukumäärä on vähintään kymmenen ja enemmän 
kuin kymmenen prosenttia henkilöstön määrästä. 

12 § 

Poikkeukset yhteistoimintamenettelystä ja 
tiedottamisve/vo//isuudesta 

Virasto voi tehdä 7 ja 10 §:ssä tarkoitetussa 
asiassa päätöksen ilman yhteistoimintamenette
lyä, jos valtiollisen turvallisuuden tai maanpuo
lustuksen ylläpito sitä edellyttää tai jos yleisen 
järjestyksen tai maan ulkovaltoihin solmimien 
suhteiden vaarantuminen on yhteistoimintame
nettelyn esteenä. 

Virasto voi tehdä 7 ja 10 § :ssä tarkoitetussa 
asiassa päätöksen ilman sitä edeltävää yhteistoi
mintamenettelyä, jos viraston toiminnan vaaran
tuminen tai muut erittäin painavat syyt ovat 
yhteistoimintamenettelyn esteenä. Tällöin asia 
tulee käsitellä 8 §:n mukaisesti viivytyksettä sen 
jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännön
mukaisesta menettelystä ei enää ole. Samalla on 
selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syyt. 

Edellä 11 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyä 
tiedottamisvelvollisuutta ei ole asioissa, joissa 
virasto voi 1 momentin mukaan tehdä päätöksen 
ilman yhteistoimintamenettelyä. 

13 § 

Sa/assapitove/vo//isuu.r 

Virkamiehet ja työntekijät sekä heidän edusta
jansa eivät saa sivullisille luvatta ilmaista, mitä he 
ovat tämän lain nojalla saaneet tietää erityisen 
säännöksen tai määräyksen nojalla salassa pidet
tävästä asiasta. 

Jos viraston virkamiehet tai työntekijät tai 
henkilöstön edustajat ovat tämän lain mukaisesti 
saaneet tietoja asiakirjasta, joka yleisten asiakir
jain julkisuudesta annetun lain ( 83/51) 5 §: n 
mukaan ei ole vielä julkinen, tai viraston liike
tai ammattisalaisuuksia koskevia tietoja, joiden 
leviäminen voi vahingoittaa virastoa tai sen liike
tai sopimuskumppania, saadaan näitä tietoja kä
sitellä vain niiden virkamiesten ja työntekijöiden 
tai henkilöstön edustajien kesken, joita asia kos
kee, eikä tietoja saa ilmaista muille. Viraston on 
ilmoitettava tietojen luonteesta ja ilmaisemiskiel
losta niitä antaessaan. 

Salassa on pidettävä myös tiedot, jotka koske
vat yksityisen henkilön taloudellista asemaa, ter
veydentilaa tai muutoin häntä henkilökohtaises
ti, jollei tietojen ilmaisemiseen ole saatu asian
omaisen henkilön lupaa. 

14 § 

Vapautus virka- ja työtehtävistä 

Viraston on annettava tässä laissa tarkoitetuille 
henkilöstön edustajille vapautusta säännönmu
kaisista virka- ja työtehtävistä ajaksi, jonka nämä 
tarvitsevat tämän lain mukaista yhteistoiminta
menettelyä sekä välittömästi siihen liittyvää hen
kilöstön edustajien keskinäistä valmistautumista 
varten. 

15 § 

Sopimusoikeus 

Valtion asianomainen viranomainen sekä vir
kamiesten ja työntekijäin yhdistykset, joiden var
sinaisiin tarkoituksiin kuuluu virkamiesten ja 
työntekijöiden etujen valvominen virka- ja työ
suhteissa ja jotka yhteensä edustavat laajasti sopi
muksen piirissä olevaa henkilöstöä, voivat tehdä 
henkilöstön edustajista 4 § :n 2 momentissa tar
koitetun sopimuksen sekä sopimuksin myös poi
keta siitä, mitä on säädetty 4 ja 5 § :ssä yhteistoi
minnan osapuolista, 7 §:ssä yhteistoimintame
nettelyn piiriin kuuluvista asioista, 8 §:ssä yhteis
toimintamenettelystä, 11 §:ssä työnantajan tie
dottamisvelvollisuudesta sekä 14 §:ssä henkilös-
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tön edustajien vapautuksesta työstä. Lain 8 §:n 4 
momentissa säädettyä yhteistoimintamenettelyä 
ei kuitenkaan voida sopimuksin laajentaa. 

Edellä 1 momentin nojalla tehdyistä sopimuk
sista on voimassa mitä yleissopimuksesta valtion 
virkaehtosopimuslaissa ( 664/70) säädetään. Sopi
muksen määräyksiä saa siihen sidottu työnantaja 
sopimuksen soveltamisalalla soveltaa niihinkin 
virkamiehiin ja työntekijöihin, jotka eivät ole 
sopimukseen sidottuja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja valtion 
asianomaisia viranomaisia ovat valtiovarainminis
teriö koko valtionhallinnon osalta sekä ne valtion 
virastot omalta tai oman hallinnonalansa osalta, 
joille tämä tehtävä asetuksella määrätään. Viras
tojen on toimitettava neuvottelemansa sopimuk
set valtiovarainministeriön tarkastettaviksi. Viras
tokohtaisessa sopimuksessa ei saa sopia toisin 
siitä, mitä valtiovarainministeriön ja virkamiesten 
ja työntekijäin yhdistysten kesken on tämän lain 
nojalla sovittu. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut osapuolet 
voivat tehdä sopimuksen tämän lain mukaisia 
sopimuksia koskevasta neuvottelumenettelystä. 
Tästä sopimuksesta on voimassa mitä 1 momen
tissa tarkoitetuista sopimuksista 2 momentissa 
säädetään. 

16 § 

Rangaistussäännökset 

Virastoa työnantajana edustava virkamies tai 
työntekijä, joka ei noudata, mitä 8, 10, 11 tai 

2. 

14 §:ssä on säädetty, on tuomittava viraston 
yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sakkoon. 

Joka rikkoo 13 §:ssä säädettyä salassapitovel
vollisuutta, on tuomittava yhteistoiminnasta val
tion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa sää
detyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sak
koon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta. 

17 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Henkilöstöä edustavat tämän lain mukaisessa 
yhteistoiminnassa ne henkilöt, jotka virastossa 
lain voimaan tullessa ovat virastodemokratiaohje
säännön tai yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 
lain soveltamisesta valtion tuotanto- ja liikelai
toksiin annetun asetuksen ( 514/80) mukaisia 
henkilöstön edustajia, kunnes virastoa koskeva 
15 §:n mukainen sopimus on tehty. Jos virastoa 
koskevaa sopimusta ei ole tehty 1 päivään 
kuuta 198 mennessä, henkilöstöä edustavat 
4 §:n 3 momentissa säädetyt edustajat, jolleivät 
valtiovarainministeriö ja virkamiesyhdistysten 
keskusjärjestöt toisin sovi. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Laki 
yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 
1978 annetun lain (725/78) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

2 § 

Tätä lakia ei sovelleta valtion virastoissa, lai
toksissa tai liikelaitoksissa eikä kunnan tai muun 
julkisyhteisön virastossa tai laitoksessa. Kunnan 
tai muun julkisyhteisön tuotanto- tai liikelaitok-

seen tätä lakia sovelletaan sen mukaan kuin siitä 
asetuksella säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 
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3. 
Laki 

valtion liikelaitoksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtion liikelaitoksista 10 päivänä heinäkuuta 1987 
annetun lain (627 /87) 18 § näin kuuluvaksi: 

18 § 

Henkzlöstön osallistuminen 

Liikelaitokseen sovelletaan yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia 
( 1 ). 

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Ministeri Ulla Puolanne 


