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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yri
tyksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallin
nossa annetun lain 4 ja 5 § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yh
teistoiminnasta yrityksissä annettua lakia ja 
henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnos
sa annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on 
ikääntyvien työntekijöiden työllisyyden pa
rantamisen edellyttämistä toimenpiteistä teh
dyn valtioneuvoston periaatepäätöksen mu
kaisesti muuttaa yhteistoiminnasta yrityksis
sä annettua lakia siten, että henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmissa tulee pyrkiä kiinnit
tämään huomiota ikääntyvien työntekijöiden 

ja toimihenkilöiden erityistarpeisiin. Lisäksi 
yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 
ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallin
nossa annettua lakia ehdotetaan muutettavik
si siten, että liikkeen luovutusta ja sulautu
mista koskevaa sääntelyä täydennettäisiin 
liikkeen jakautumisen osalta. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä syyskuuta 1997. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja keskeiset ehdotukset 

Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(72511978), jäljempänä yhteistoimintalaki, 
mukaan työnantajan tulee laatia muun muas
sa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat Hen
kilöstösuunnitelmaan sisältyvät henkilöstön 
rakennetta, määrää ja laatua koskevat asiat. 
Koulutussuunnitelmassa vuorostaan tulee kä
sitellä henkilöstösuunnitelmasta johtuvat 
yleiset koulutustarpeet sekä vuosittain vah
vistaa koulutuksen toteuttamissuunnitelma 
henkilöstöryhmittäin. Valtioneuvoston 6 päi
vänä helmikuuta 1997 tekemässä periaate
päätöksessä ikääntyvien työntekijöiden työl
lisyyden parantamisen edellyttämistä toimen
piteistä todetaan, että yhteistoimintalakiin 
sisällytetään ikääntyvän henkilöstön erityis
tarpeita koskeva säännös. Tämän vuoksi yh
teistoimintalakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että henkilöstö- ja koulutussuunnitel
missa tulee pyrkiä kiinnittämään huomiota 
ikääntyvien työntekijöiden ja toimihenkilöi-
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den erityistarpeisiin. 
Osakeyhtiölakia (73411978) on muutettu 1 

päivänä syyskuuta 1997 voimaan tulevalla 
lailla 14511997 muun muassa siten, että lain 
14 a lukuun on otettu yhtiön jakautumisen 
määritelmä ja sen toteuttamisen edellytykset. 
Lainmuutoksen mukaan jakautuminen voi
daan toteuttaa ensinnäkin siten, että jakautu
van yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät 
useammalle perustettavalle vastaanottavalle 
yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu selvi
tysmenettelyttä. Toiseksi jakautuminen voi
daan toteuttaa siten, että osa jakautuvan yh
tiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai 
useammalle perustettavalle vastaanottavalle 
yhtiölle. Uusien säännösten tarkoitus on 
mahdollistaa yritysrakenteiden joustava 
muuttaminen ilman, että osakkeenomistajien 
ja velkojien asema poikkeaa lain yleisistä 
periaatteista. 

Yhteistoimintalaissa liikkeen luovutus ja 
sulautuminen on oikeusvaikutuksiltaan rin
nastettu toisiinsa. Kun jakautuminen vuoros-
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taan on oikeudellisesti sulautumista kääntei
sesti ja kun myös jakautumiseen liittyy vas
taavia henkilöstövaikutuksia, ehdotetaan täs
sä esityksessä, että jakautuminen rinnastet
taisiin yhteistoimintalain sääntelyssä liikkeen 
luovutukseen ja sulautumiseen. 

Kolmannessa ja kuudennessa sulautumista 
ja jakautumista koskevissa yhtiöoikeudelli
sissa neuvoston direktiiveissä 78/855/ETY ja 
82/891/ETY säädetään, että työntekijöiden 
oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen 
taikka liiketoiminnan osan luovutuksen yh
teydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä annettua neuvoston 
direktiiviä 77/187 /ETY sovelletaan myös 
sulautumisen ja jakautumisen yhteydessä. 
Viimeksi mainittu direktiivi on täytäntöön
pantu Suomessa työsopimuslain (320/1970) 
ja yhteistoimintalain muutoksilla. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksestä ei aiheutuisi yrityksille merkit
täviä kustannuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esityksen antaminen perustuu työmark
kinakeskusjärjestöjen neuvottelutulokseen 31 
päivältä toukokuuta 1996 ja valtioneuvoston 
6 päivänä helmikuuta 1997 tekemään periaa
tepäätökseen ikääntyvien työntekijöiden työl
lisyyden parantamisen edellyttämistä toimen
piteistä. Ehdotettu yhteistoimintalain muutos 
ikääntyvien työntekijöiden osalta on valmis
teltu ikääntyvien työntekijöiden työllistymi
sedellytyksiä selvittäneessä komiteassa (ko
miteanmietintö 1996:14). 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

3 §. Yhteistoiminnan osapuolet. 6 §. Y h
teistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. 
6 a §. Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liik
keen luovutuksen, jakautumisen tai sulautu
misen jälkeen. 7 a §. Neuvotteluesitys. 8 §. 
Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täytty
minen. 11 §. Työnantajan tiedottamisvelvol
lisuus. 14 §. Sopimusoikeus. Yhtiöoikeudel
lisesti jakautuminen on sulautumisen peili
kuva. Täten jakautumista koskevan sääntelyn 
tarve myös työoikeudellisesti vastaa, ottaen 
huomioon että siihen liittyy usein henkilös
tövaikutuksia, sulautumista. Tämän vuoksi 
ehdotetaan yhteistoimintalain säännöksiin, 
joissa säädetään sulautumisesta, lisättäväksi 
jakautuminen. Neuvotteluvelvollisuus on 
samoin kuin sulautumisessa vastaanottavana 
yhtiöllä. 

6 b §. Henkilöstö- ja koulutussuunnitel
mat. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia 
koskevassa säännöksessä ei ole nimenomais
ta mainintaa ikääntyvän henkilöstön erityis
tarpeista. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälään 
lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tulee 
pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvien 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityistar
peisiin. 

1.2. Laki henkilöstön edustuksesta yritys
ten hallinnossa 

4 §. Sopimukseen perustuva henkilöstön 
edustus. Pykälän 1 momentissa oleva viit
taus yhteistoimintalain 7 §:n 3 momenttiin 
muutettaisiin koskemaan lain 7 §:n 4 mo
menttia, joksi kyseinen säännös on lainmuu
toksella 906/1996 siirretty. 

5 §. Lain mukaisesti toteutettava henkilös
tön edustus. Pykälän 3 momenttia ehdote
taan täydennettäväksi liikkeen jakautumista 
koskevalla sääntelyllä edellä yhteistoiminta
lain yhteydessä esitetyillä perusteilla. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 pat
vänä syyskuuta 1997, jolloin jakautumista 
koskevat osakeyhtiölain muutokset tulevat 
voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 
Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain 

(725/1978) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 
11 §:n 5 momentti ja 14 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti ja 
8 §:n 4 momentti laissa 724/1988, 11 §:n 5 momentti laissa 236/1993 ja 14 §:n 1 momentti 
laissa 906/1996, sekä 

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 724/1988, uusi 4 momentti seu
raavasti: 

3 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Yhteistoiminnan osapuolena voi asiassa, 
joka koskee liikkeen luovutuksesta, jakau
tumisesta tai sulautumisesta johtuvia vaiku
tuksia, olla myös luovutuksen saaja tai vas
taanottava yritys. 

6 § 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat 
asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat 
asiat ovat: 

3 a) liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai 
sulautumisen tapahduttua siitä mahdollisesti 
johtuvat henkilöstön osa-aikaistamiset, lo
mauttamiset ja irtisanomiset sekä niihin liit
tyvät koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisut; 

6 a § 

Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen 
luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen 

jälkeen 

Liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai 
sulautumisen tapahduttua on yhteistoimin
tamenettelyssä todettava, onko liikkeen luo-

vutuksella, jakautumisella tai sulautumisella 
neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia vaiku
tuksia. 

6 b § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tu
lee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikäänty
vien työntekijöiden ja toimihenkilöiden eri
tyistarpeisiin. 

7 a § 

Neuvotteluesitys 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa asiassa neu
votteluesitys on tehtävä viikon kuluessa luo
vutuksesta, jakautumisesta tai sulautumises
ta, jollei neuvotteluja ole aloitettu tätä en
nen. Neuvotteluesityksen tekemisestä ja neu
vottelujen aloittamisesta on muutoin voimas
sa, mitä 1 momentissa säädetään. 

8 § 

Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja sen täytty
minen 

Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu 
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ennen liikkeen luovutusta, jakautumista tai 
sulautumista, luovutuksen saajan ja vastaan
ottavan yrityksen osalta neuvotteluajaksi las
ketaan myös se aika, jonka ne ovat olleet 
neuvotteluissa osapuolena. 

11§ 

Työnantajan tiedottamisvelvollisuus 

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, kos
kee myös jakautumista ja sulautumista. 

14 § 

Sopimusoikeus 

Työnantajien, työntekijöiden ja toimihen
kilöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri 

käsittää koko maan, voivat sopimuksin poi
keta siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa sääde
tään lain soveltamisalasta, 3 ja 4 §:ssä yh
teistoiminnan osapuolista, 6 §:ssä yhteistoi
mintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista, 
6 a §:ssä neuvotteluvelvoitteen toteamisesta 
liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai su
lautumisen jälkeen, 6 b §:ssä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmista, 7 §:ssä yhteistoimin
tamenettelystä, 7 a §:ssä neuvotteluesityk
sestä, 8 §:ssä neuvotteluvelvoitteen sisällöstä 
ja sen täyttymisestä, 8 a §:ssä neuvottelujen 
kirjaamisesta, 11 §:ssä työnantajan tiedotta
misvelvollisuudesta, 11 b-11 e §:ssä kon
serniyhteistyöstä sekä 13 §:ssä henkilöstön 
edustajien vapautuksesta työstä ja maksetta
vista korvauksista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 
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2. 
Laki 

henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 anne

tun lain (725/1990) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti: 

4 § 

Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus 

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa 
voidaan toteuttaa siten kuin yhteistoiminnas
ta yrityksissä annetun lain (725/1978) 7 §:n 
4 momentin mukaisessa kokouksessa taikka 
mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetussa neuvotte
lukunnassa sovitaan työnantajan ja vähintään 
kahden mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetun sel
laisen henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdes
sä edustavat henkilöstön enemmistöä. Neu
vottelun tuloksen kirjaamisesta on voimassa, 
mitä mainitun lain 8 a §:ssä säädetään. 

5 § 

Lain mukaisesti toteutettava henkilöstön 
edustus 

Jollei 4 §:ssä mainitulla tavalla toisin sovi
ta, henkilöstön edustus on toteutettava 

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 1997 

vuoden kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset 
edellytykset ovat täyttyneet ja vaatimus 
edustuksesta esitetty. Kun yrityksessä, jossa 
henkilöstön edustus on toteutettu, muutetaan 
hallinnon rakennetta, on edustusta samalla 
muutettava vastaamaan uutta rakennetta. 
Milloin muutos johtuu liikkeen luovutukses
ta taikka yritysten sulautumisesta tai jakau
tumisesta, saadaan muutos henkilöstön edus
tuksessa toteuttaa myöhemminkin, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hen
kilöstön edustuksen muuttamista koskeva 
vaatimus on esitetty. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 
Pääministeri 

PAAVO LIPPONEN 

Työministeri Liisa Jaakonsaari 
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Liite 

1. 
Laki 

yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain 

(72511978) 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti, 8 §:n 4 momentti, 
11 §:n 5 momentti ja 14 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 a kohta, 6 a §, 7 a §:n 3 momentti ja 
8 §:n 4 momentti laissa 72411988, 11 §:n 5 momentti laissa 236/1993 ja 14 §:n 1 momentti 
laissa 906/1996, sekä 

lisätään 6 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 724/1988, uusi 4 momentti seu
raavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

3 § 

Yhteistoiminnan osapuolet 

Yhteistoiminnan osapuolena voi asiassa, 
joka koskee liikkeen luovutuksesta tai sulau
tumisesta johtuvia vaikutuksia, olla myös 
luovutuksen saaja tai vastaanottava yritys. 

Yhteistoiminnan osapuolena voi asiassa, 
joka koskee liikkeen luovutuksesta, jakautu
misesta tai sulautumisesta johtuvia vaikutuk
sia, olla myös luovutuksen saaja tai vastaan
ottava yritys. 

6 § 

Yhteistoimintamenettelyn piirin kuuluvat asiat 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat ovat: 

3 a) liikkeen luovutuksen tai sulautumisen 
tapahduttua siitä mahdollisesti johtuvat hen
kilöstön osa-aikaistamiset, lomauttamiset ja 
irtisanomiset sekä niihin liittyvät koulutus
ja uudelleensijoitusratkaisut; 

3 a) liikkeen luovutuksen, jakautumisen 
tai sulautumisen tapahduttua siitä mahdolli
sesti johtuvat henkilöstön osa-aikaistamiset, 
lomauttamiset ja irtisanomiset sekä niihin 
liittyvät koulutus- ja uudelleensijoitusrat
kaisut; 
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Voimassa oleva laki 

6 a § 

Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen 
luovutuksen tai sulautumisen jälkeen 

Liikkeen luovutuksen tai sulautumisen ta
pahduttua on yhteistoimintamenettelyssä to
dettava, onko liikkeen luovutuksella tai su
lautumisella neuvotteluvelvoitteen piiriin 
kuuluvia vaikutuksia. 

Ehdotus 

6 a § 

Neuvotteluvelvoitteen toteaminen liikkeen 
luovutuksen, jakautumisen tai sulautumisen 
jälkeen 

Liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai 
sulautumisen tapahduttua on yhteistoiminta
menettelyssä todettava, onko liikkeen luovu
tuksella, jakautumisella tai sulautumisella 
neuvotteluvelvoitteen piiriin kuuluvia vaiku
tuksia. 

6 b § 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa tu
lee pyrkiä kiinnittämään huomiota ikääntyvi
en työntekijöiden ja toimihenkilöiden erityis
tarpeisiin. 

7 a § 

Neuvotteluesitys 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa asiassa neu
votteluesitys on tehtävä viikon kuluessa luo
vutuksesta tai sulautumisesta, jollei neuvot
teluja ole aloitettu tätä ennen. Neuvottelue
sityksen tekemisestä ja neuvottelujen aloit
tamisesta on muutoin voimassa, mitä 1 mo
mentissa on säädetty. 

8 § 

Edellä 6 a §:ssä tarkoitetussa asiassa neu
votteluesitys on tehtävä viikon kuluessa luo
vutuksesta, jakautumisesta tai sulautumises
ta, jollei neuvotteluja ole aloitettu tätä en
nen. Neuvotteluesityksen tekemisestä ja neu
vottelujen aloittamisesta on muutoin voimas
sa, mitä 1 momentissa säädetään. 

Neuvotteluvelvoitteen sisältö ja täyttyminen 

Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu 
ennen liikkeen luovutusta tai sulautumista, 
luovutuksen saajan ja vastaanottavan yrityk
sen osalta neuvotteluajaksi lasketaan myös 
se aika, jonka ne ovat olleet neuvotteluissa 
osapuolena. 

Jos yhteistoimintamenettely on aloitettu 
ennen liikkeen luovutusta, jakautumista tai 
sulautumista, luovutuksen saajan ja vastaan
ottavan yrityksen osalta neuvotteluajaksi las
ketaan myös se aika, jonka ne ovat olleet 
neuvotteluissa osapuolena. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

11§ 

Työnantajan tiedottamisvelvollisuus 

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, kos
kee myös sulautumista. 

14 § 

Sopimusoikeus 

Työnantajien, työntekijöiden ja toimihen
kilöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, voivat sopimuksin poi
keta siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa sääde
tään lain soveltamisalasta, 3 ja 4 §:ssä yh
teistoiminnan osapuolista, 6 §:ssä yhteistoi
mintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista, 
6 a §:ssä neuvotteluvelvoitteen toteamisesta 
liikkeen luovutuksen tai sulautumisen jäl
keen, 6 b §:ssä henkilöstö- ja koulutussuun
nitelmista, 7 §:ssä yhteistoimintamenettelys
tä, 7 a §:ssä neuvotteluesityksestä, 8 §:ssä 
neuvotteluvelvoitteen sisällöstä ja sen täytty
misestä, 8 a §:ssä neuvottelujen kirjaamises
ta, 11 §:ssä työnantajan tiedottamisvelvolli
suudesta, 11 b-11 e §:ssä konserniyhteis
työstä sekä 13 §:ssä henkilöstön edustajien 
vapautuksesta työstä ja maksettavista kor
vauksista. 

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, kos
kee myös jakautumista ja sulautumista. 

14 § 

Sopimusoikeus 

Työnantajien, työntekijöiden ja toimihen
kilöiden yhdistykset, joiden toimintapiiri 
käsittää koko maan, voivat sopimuksin poi
keta siitä, mitä 2 §:n 1 momentissa sääde
tään lain soveltamisalasta, 3 ja 4 §:ssä yh
teistoiminnan osapuolista, 6 §:ssä yhteistoi
mintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista, 
6 a §:ssä neuvotteluvelvoitteen toteamisesta 
liikkeen luovutuksen, jakautumisen tai su
lautumisen jälkeen, 6 b §:ssä henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmista, 7 §:ssä yhteistoimin
tamenettelystä, 7 a §:ssä neuvotteluesityk
sestä, 8 §:ssä neuvotteluvelvoitteen sisällöstä 
ja sen täyttymisestä, 8 a §:ssä neuvottelujen 
kirjaamisesta, 11 §:ssä työnantajan tiedotta
misvelvollisuudesta, 11 b-11 e §:ssä kon
serniyhteistyöstä sekä 13 §:ssä henkilöstön 
edustajien vapautuksesta työstä ja maksetta
vista korvauksista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199. 
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2. 
Laki 

henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24 päivänä elokuuta 1990 anne

tun lain (725/1990) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus 

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa 
voidaan toteuttaa siten kuin yhteistoiminnas
ta yrityksissä annetun lain (725/78) 7 §:n 3 
momentin mukaisessa kokouksessa taikka 
mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetussa neuvotte
lukunnassa sovitaan työnantajan ja vähintään 
kahden mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetun sel
laisen henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdes
sä edustavat henkilöstön enemmistöä. Neu
vottelun tuloksen kirjaamisesta on voimassa, 
mitä sanotun lain 8 a §:ssä on säädetty. 

5 § 

Ehdotus 

4 § 

Sopimukseen perustuva henkilöstön edustus 

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa 
voidaan toteuttaa siten kuin yhteistoiminnas
ta yrityksissä annetun lain (725/1978) 7 § :n 
4 momentin mukaisessa kokouksessa taikka 
mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetussa neuvotte
lukunnassa sovitaan työnantajan ja vähintään 
kahden mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetun sel
laisen henkilöstöryhmän välillä, jotka yhdes
sä edustavat henkilöstön enemmistöä. Neu
vottelun tuloksen kirjaamisesta on voimassa, 
mitä mainitun lain 8 a §:ssä säädetään. 

Lain mukaisesti toteutettava henkilöstön edustus 

Jollei 4 §:ssä mainitulla tavalla toisin sovi
ta, henkilöstön edustus on toteutettava vuo
den kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset edel
lytykset ovat täyttyneet ja vaatimus edustuk
sesta esitetty. Kun yrityksessä, jossa henki
löstön edustus on toteutettu, muutetaan hal
linnon rakennetta, on edustusta samalla 
muutettava vastaamaan uutta rakennetta. 
Milloin muutos johtuu liikkeen luovutuk
sesta tai yritysten sulautumisesta, saadaan 
muutos henkilöstön edustuksessa toteuttaa 
myöhemminkin, kuitenkin viimeistään vuo
den kuluessa siitä, kun henkilöstön edustuk-

370153 

Jollei 4 §:ssä mainitulla tavalla toisin sovi
ta, henkilöstön edustus on toteutettava vuo
den kuluessa siitä, kun 2 §:n mukaiset edel
lytykset ovat täyttyneet ja vaatimus edustuk
sesta esitetty. Kun yrityksessä, jossa henki
löstön edustus on toteutettu, muutetaan hal
linnon rakennetta, on edustusta samalla 
muutettava vastaamaan uutta rakennetta. 
Milloin muutos johtuu liikkeen luovutukses
ta taikka yritysten sulautumisesta tai jakau
tumisesta, saadaan muutos henkilöstön edus
tuksessa toteuttaa myöhemminkin, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun hen-
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Voimassa oleva laki 

sen muuttamista koskeva vaatimus on esitet
ty. 

Ehdotus 

kilöstön edustuksen muuttamista koskeva 
vaatimus on esitetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 


