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S i s ä a s i a i n m i n i s t e r i ö l l e

Sisäasiainministeriö asetti 10 päivänä marraskuuta 2004 kolmikantaisen toimikun-
nan kunta-alan yhteistoimintamenettelyn sääntelyjärjestelmän kehittämistä varten.

Toimikunnan asettamisen taustalla oli pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjel-
man kirjaus, jossa todetaan, että ”Toteutetaan yhteistoimintalain kokonaisuudistus.
Aidon neuvottelun ja tosiasiallisten osallistumismahdollisuuksien toteuttamiseksi
yhteistoimintalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on sisällyttää nykyistä laajem-
min yhteistoiminnan piiriin työpaikan kehittämiseen ja toimintaan sekä työn organi-
sointiin liittyviä kysymyksiä. Työn organisointiin liittyvissä kysymyksissä ei puututa
työnjohto-oikeuteen. Selvitetään kunta-alan liittäminen lain piiriin.” Hallitusohjel-
makirjaukseen perustuen tuli kunta-alalla erikseen selvittää yhteistoimintamenette-
lyn sääntelyn kehittämistarpeet.

Toimikunnan tehtäväksi annettiin,
1) selvittää, tulisiko työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintamenettely

kunta-alalla lakisääteistää joko säätämällä yhteistoimintamenettelystä omassa
laissaan tai liittämällä kunta-ala yksityisellä sektorilla sovellettavaan lakisääteiseen
yhteistoimintamenettelyyn ja tehdä tarvittaessa lakisääteistämistä koskevat ehdo-
tukset,

2) kehittää työnantajan ja henkilöstön yhteistyötä ja vuorovaikutusta parantamalla
aidon neuvottelun ja tosiasiallisten osallistumismahdollisuuksien edellytyksiä ot-
taen huomioon kuntien toimintaympäristössä, työelämässä, kotimaisessa ja kan-
sainvälisessä lainsäädännössä tapahtunut kehitys sekä kunnallisten palveluiden
organisoinnissa tapahtuneet muutokset sekä
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3) selvittää ja tehdä ehdotukset mahdollisuudesta nykyistä laajemmin sisällyttää yh-
teistoiminnan piiriin työpaikan kehittämiseen ja toimintaan sekä työn organisoin-
tiin liittyviä kysymyksiä puuttumatta kuitenkaan työnantajan työnjohto-oikeu-
teen.

Toimikunnan tuli laatia esityksensä tarvittaessa hallituksen esityksen muotoon.
Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin hallitusneuvos Esa Lonka työministe-

riöstä. Jäseniksi kutsuttiin hallitusneuvos Arto Luhtala sisäasiainministeriöstä, neu-
vottelupäällikkö Heikki Saipio, neuvottelupäällikkö Jukka Sädevirta, apulaisneuvot-
telupäällikkö Pirkko Leivo ja työmarkkinalakimies Noora Nordberg Kunnallisesta
työmarkkinalaitoksesta, henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen Vantaan kaupungis-
ta, osastopäällikkö Päivi Ahonen ja puheenjohtaja Merja Ailus Kunta-alan unionista,
johtaja Jukka Kauppala Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:stä, lakimies Jou-
ni Vattulainen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:stä ja lakiasiamies
Jari Järvi Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:stä. Pysyväksi asi-
antuntijaksi kutsuttiin professori Niklas Bruun Svenska Handelshögskolanista.

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry:n esityksestä sisäasiainministeriö
kutsui jäseneksi johtaja Jukka Kauppalan sijaan johtaja Anne Vaarnon 16 päivästä
syyskuuta 2005 lukien.

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n esityksestä sisäasiain-
ministeriö kutsui jäseneksi lakiasiamies Jari Järven tilalle neuvottelujohtaja Jukka
Kauppalan 4 päivästä lokakuuta 2005 lukien.

Toimikunnan sihteeriksi nimettiin työmarkkina-asiamies Markku Roiha Kunnal-
lisesta työmarkkinalaitoksesta ja hallitusneuvos Heli Backman sisäasiainministeriös-
tä.

Toimikunnan määräajaksi asetettiin 31 päivä toukokuuta 2006. Toimikunnan esi-
tyksestä sisäasiainministeriö päätti jatkaa toimikunnan toimikautta 15 päivään syys-
kuuta 2006 saakka, koska toimikunnan tuli työssään seurata työministeriössä sa-
manaikaisesti työskentelevän komitean työtä, jonka tavoitteena oli selvittää yksityistä
sektoria koskevan yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain kokonaisuudistuksen
tarve ja tehdä tarvittavat ehdotukset lain uudistamiseksi. Koska yksityisen sektorin
lainsäädäntöä selvittävän komitean työn määräaikaa oli jatkettu, katsoi sisäasiainmi-
nisteriön tarpeelliseksi jatkaa myös tämän toimikunnan määräaikaa.

Toimikunta otti nimekseen Kunnallinen yt-toimikunta. Toimikunta on toimikau-
tenaan pitänyt 37 kokousta.

Toimikunta on kuullut asiantuntijoina neuvotteleva virkamies Antero Laavakaria
Valtion työmarkkinalaitoksesta, neuvottelupäällikkö Oili Marttilaa Kirkon sopimus-
valtuuskunnasta sekä tutkija Risto Nakaria Tampereen yliopiston Työelämän tutki-
muskeskuksesta. Lisäksi toimikunta on kuullut työnantajan ja henkilöstön edustajia
Helsingin, Hollolan, Oulun, Puumalan ja Rovaniemen kunnasta sekä Kainuun maa-
kuntayhtymästä.

Toimikunta on laatinut ehdotuksen hallituksen esitykseksi laiksi työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

Saatuaan työnsä päätökseen Kunnallinen yt-toimikunta luovuttaa kunnioittavas-
ti mietintönsä sisäasiainministeriölle.

Mietintöön sisältyy jäsenten Pirkko Leivon, Kirsi-Marja Lievosen, Noora Nordber-
gin, Heikki Saipion ja Jukka Sädevirran eriävä mielipide sekä jäsen Anne Vaarnon täy-
dentävä mielipide. Eriävä ja täydentävä mielipide ovat mietinnön liitteenä.
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Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2006
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työnantajan ja henkilöstön välisestä
yhteistoiminnasta kunnissa. Tarkoituksena on nostaa lain tasolle työnantajan ja hen-
kilöstön välistä yhteistoimintaa koskeva sääntely kunnissa ja kuntayhtymissä. Nykyi-
sin asiasta on sovittu työmarkkinajärjestöjen kesken yhteistoimintaa koskevalla yleis-
sopimuksella, joka on oikeusvaikutuksiltaan virka- ja työehtosopimus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua
sen hyväksymisestä.

YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö

Yhteistoiminnan kehitys kunta-alalla

Yhteistoiminta kunta-alalla pohjautuu työmarkkinajärjestöjen vuonna 1977 solmi-
maan suositussopimukseen työpaikkademokratian toteuttamisesta ja kehittämisestä
kunnallisilla työpaikoilla. Sopimusta uudistettiin vuonna 1989, jolloin siihen sisälly-
tettiin sisäistä tiedotusta koskeva suositussopimus. Suositussopimuksella osapuolet
hyväksyivät omalta osaltaan siinä sovitut menettelytavat ja sitoutuivat suosittele-
maan niiden noudattamista. Sellaisenaan suositussopimus ei ollut kuntaa tai kun-
tayhtymää sitova, vaan ne voivat jättää sen hyväksymättä tai hyväksyä sen haluamal-
laan tavalla. Käytännössä kaikki kunnat ja kuntayhtymät olivat hyväksyneet työpaik-
kademokratiaa koskevan suositussopimuksen. Suositussopimukseen perustuvaa
paikallista yhteistoimintamenettelyä alettiin 1980-lopulle tultaessa täydentää paikalli-
silla yhteistoimintasopimuksilla.

Vuonna 1986 eduskunta edellytti, että hallitus kunnallista virkaehtosopimuslain-
säädäntöä kehittäessään selvittää yleissopimusmenettelyn tarpeellisuuden myös kun-
nallisessa virkaehtosopimuslaissa. Yleissopimusta koskevat säännökset lisättiin kun-
nalliseen virkaehtosopimuslakiin (669/1970) lainmuutoksella 436/1993.

Yleissopimus yhteistoimintamenettelystä

Kunnallisten työmarkkinaosapuolten solmima yleissopimus yhteistoimintamenette-
lystä tuli voimaan vuonna 1993. Yleissopimus on oikeudelliselta luonteeltaan virka- ja
työehtosopimus. Sopimusta sovelletaan kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yleis-
sopimuksesta säädetään kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 §:ssä, jonka mukaan
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henkilöstöasioiden hoitamisessa noudatettavasta kunnan tai kuntayhtymän ja viran-
haltijan yhteistoimintaa koskevasta menettelystä voidaan tehdä erillinen sopimus
(yleissopimus). Yleissopimuksen mukaan yhteistoiminnasta voidaan tehdä myös yleis-
sopimuksesta poikkeava paikallinen yhteistoimintasopimus.

Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on edistää kunnallisen palvelutuotan-
non tuloksellisuutta ja parantaa henkilöstön työelämän laatua antamalla henkilös-
tölle vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten
valmisteluun. Yleissopimuksessa on todettu, että parhaiten yhteistoimintamenette-
lyn tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelumenettelyn ja sen avulla syntyvän osa-
puolten välisen luottamuksen avulla. Yhteistoimintamenettely toimii myös johtami-
sen välineenä.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat kunta ja sen henkilöstö. Yleissopimus koskee
sekä kunnan viranhaltijoita että työntekijöitä. Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvot-
teluissa edustaa pääluottamusmies, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu
yleissopimuksen allekirjoittajajärjestöjen nimeämä henkilö. Jos henkilöstön edustaja
on valittu sellaisella tavalla, että valintaan osallistuminen on edellyttänyt kuulumista
ammatilliseen yhdistykseen, ammatilliseen yhdistykseen kuulumattomat voivat vali-
ta oman edustajansa yhteistoimintaa varten, jos he muodostavat henkilöstöryhmän
enemmistön ja enemmistö heistä vaatii edustajan valitsemista.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita on yleissopimuksessa lueteltu
yhteensä 17 eri asiakohtaa. Yleissopimuksessa mainittu yhteistoimintamenettelyn
asiapiiri vastaa pääosin yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/1978; jäljem-
pänä yhteistoimintalaki) piiriin kuuluvia asioita. Yhteistoimintamenettelyssä on käsi-
teltävä muun muassa henkilöstön asemaan oleellisesti vaikuttavat palvelutoiminnan
muutokset, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kone- ja laitehankinnat sekä olennaiset
muutokset työtehtävissä, töiden ja työtilojen järjestelyssä. Lisäksi yhteistoimintame-
nettelyn piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstöhallintoa, henkilöstön kehittämis-
tä, sisäistä tiedotusta koskevat periaatteet sekä ulkopuolisen työvoiman käyttöä kos-
kevat sopimukset.

Yleissopimuksen kehittäminen on seurannut suurelta osin yhteistoimintalain
muutoksia. Kunnallishallinnon erityispiirteistä johtuen yhteistoiminnassa on kui-
tenkin eroja. Viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön tilaa, toiminta- ja talous-
suunnitelmaa sekä talousarvioita ja sen täytäntöönpanoa koskevat esitykset kuuluvat
yhteistoiminnan piiriin. Lisäksi on sovittu, että kunnan talousarvioehdotus kuuluu
yhteistoimintamenettelyn piiriin silloin, kun talousarvioin valmistelun yhteydessä
käy ilmi, että talousarvioehdotuksen hyväksyminen todennäköisesti aiheuttaa olen-
naisia henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia tai muita palvelus-
suhteen ehtojen muutoksia. Myös kunnalliset johtosäännöt on käsiteltävä yhteistoi-
mintamenettelyssä silloin, kun niillä on henkilöstövaikutuksia. Yleissopimuksessa
on myös nimenomaisesti todettu tutkimus- ja kehittämishankkeiden kuuluminen
yhteistoimintamenettelyjen piiriin sekä henkilöstöhallinnon periaatteet, henkilöstöä
kuvaavat tunnusluvut, henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat menettelytavat ja
henkilöstöstrategia-asiakirjat.

Toisin kuin yksityisellä sektorilla hallinnollisista, taloudellisista ja tuotannollisista
syistä johtuvia lomautusilmoitusten antamista, virka- ja työsopimussuhteiden irtisa-
nomista tai osa-aikaistamista koskevia asioita ei kuntasektorilla pääsääntöisesti käsi-
tellä yhteistoimintamenettelyssä. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ol-
lessa voimassa kyseiset asiat käsitellään virka- ja työehtosopimuksen mukaisessa sel-
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vittelymenettelyssä.
Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvissa asioissa on kunnan ennen asian rat-

kaisemista neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja
vaihtoehdoista ainakin niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa, joita asia
koskee. Ennen yhteistoimintamenettelyyn ryhtymistä työnantajan velvollisuutena
on antaa henkilöstölle tai sen edustajalle asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
Tämä tiedottamisvelvollisuus on toteutettava siten, että henkilöstön vaikuttamis-
mahdollisuudet turvataan.

Yhteistoimintamenettelyn muotoja ovat viranhaltijan tai työntekijän ja hänen esi-
miehensä välillä tapahtuva välitön yhteistoiminta sekä henkilöstön edustajien välityk-
sellä tapahtuva edustuksellinen yhteistoiminta. Yleissopimus korostaa välitöntä yh-
teistoimintaa yhteistoiminnan ensisijaisena muotona. Välitöntä yhteistoimintaa on
myös yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittely työpaikkatasolla.
Edustuksellinen yhteistoimintaelin on asetettava, kun kunnan palveluksessa olevan
henkilökunnan määrä on pysyvästi vähintään 20. Henkilöstöä yleisesti koskevat asiat
käsitellään edustuksellisessa yhteistoimintaelimessä. Yleissopimuksessa on todettu,
että yhteistoimintaelimen asettamisesta sovitaan paikallisesti.

Kun yhteistoimintamenettelyn asiapiiriin kuuluva asia on jonkin osapuolen aloit-
teesta tullut esille, yhteistoimintamenettely on käynnistettävä kohtuullisessa ajassa
tai on annettava kirjallinen ilmoitus siitä, millä perusteella yhteistoimintamenettelyä
ei tarvitse käydä. Kohtuullisena aikana on pidetty 1–2 viikkoa. Yhteistoimintavelvoite
on täyttynyt, kun asia on käsitelty yleissopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Päättymi-
nen voidaan todeta myös yhteisesti tai jonkin osapuolen kirjallisen ilmoituksen perus-
teella.

Yleissopimukseen liittyy työrauhavelvoite. Työrauhavelvollisuuden rikkomisesta
sekä yhteistoimintavelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneet erimielisyydet rat-
kaistaan siten kuin virka- ja työehtosopimuksista aiheutuneista erimielisyyksistä on
säädetty ja määrätty. Sopimuksen toteutumista valvotaan myös sopijapuolten tahol-
ta. Kunnalliset pääsopijajärjestöt ovat velvollisia huolehtimaan, etteivät sen alaiset
yhdistykset, viranhaltijat tai työntekijät, joita sopimus koskee, riko työrauhavelvoitet-
ta tai sopimuksen määräyksiä ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asiana on huo-
lehtia, että kunnat ja kuntayhtymät noudattavat sopimuksen määräyksiä.

Yleissopimuksen toteutumista seuraa myös ja sen soveltamisesta aiheutuneista
tulkintakysymyksistä antaa lausuntoja kunnallinen yhteistoiminta-asiain neuvotte-
lukunta, jossa on jäseniä sekä Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta että kunnallisis-
ta pääsopijajärjestöistä. Neuvottelukunta on muun muassa antanut yleisohjeen yh-
teistoiminnasta ja osallistumisesta kunnallisten palveluorganisaatioiden kehittämi-
sessä.

Yhteistoiminta ja erilaiset palvelujen tuottamistavat kunnissa

Tuottaessaan palveluja kuntalaisille kunta voi hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse
tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa. Lisäksi kunta voi hankkia tehtävien
hoidon edellyttämiä palveluja myös muilta palvelujen tuottajilta. Julkisia hallintoteh-
täviä kunnat voivat hoitaa vain itse tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa.

Kuntalain (365/1995) 76 §:n mukaan kuntien välinen yhteistoiminta perustuu
kuntien välisiin sopimuksiin. Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kun-
nan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta tai, että tehtävän hoitaa
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kuntayhtymä. Kunnat voivat myös sopia, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa
säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavas-
tuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kunnat ovat erikoissairaanhoito-
lain (1062/1989) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) no-
jalla velvollisia kuulumaan näissä laeissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä
huolehtivaan kuntayhtymään. Lisäksi kuntien tulee alueiden kehittämislain (602/
2002) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan kuulua jäsenenä kunta-
yhtymäksi organisoituun maakunnan liittoon. Muilta osin kuntayhtymät perustu-
vat kuntien vapaaehtoisiin sopimuksiin.

Sopimuksiin perustuva kuntien välinen yhteistoiminta on jatkuvasti lisääntynyt
ja monipuolistunut. Tavoitteena on ollut kuntalaisille tärkeiden palveluiden järjestä-
misen turvaaminen sekä kunnan toimintakyvyn tai toiminnan taloudellisuuden pa-
rantaminen. Kuntien välisellä yhteistoiminnalla on pyritty parantamaan myös palve-
luiden laatua sekä varmistamaan erityisalojen asiantuntemus. Varsinkin pienille kun-
nille menettely on mahdollistanut lakisääteisten palvelujen järjestämisen usein kun-
tien keskimääräisiä asukaskohtaisia kustannuksia pienemmin menoin. Kuntien väli-
sestä yhteistoiminnasta on ollut helpompaa sopia uusien ja erikoistumista vaativien
tehtävien osalta. Tietyissä tehtävissä kuten ammatillisen ja ammattikorkeakouluope-
tuksen järjestämisessä yhteistoiminta on ollut laajaa. Merkittävissä peruspalveluissa,
kuten sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa, laaja-alaista yhteistoimintaa on ollut sen
sijaan vaikea saada aikaan. Yhteisesti hoidettujen tehtävien osuus kuntien menoista
on ollut vähäinen.

Kun kunta tuottaa palveluja tai palveluja tuotetaan kuntayhtymämuodossa, työn-
antajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sovelletaan yleissopimusta yhteistoi-
mintamenettelystä, koska sopimuksen soveltamisala kattaa myös kuntayhtymät.
Myös silloin kun kunta ostaa palveluja toiselta kunnalta, palveluja tuottava kunta ja
sen henkilöstö kuuluu yleissopimuksen piiriin.

Kunta voi olla osakkaana osakeyhtiössä tai jäsenenä yksityisessä yhdistyksessä,
joka järjestää palveluita. Näissä työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta
järjestetään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaan.

Kunta voi ostaa palveluja myös yksityisiltä palvelun tuottajilta. Tällainen yksityi-
nen palveluntuottaja järjestää yhteistoiminnan henkilöstönsä kanssa yhteistoimin-
nasta yrityksistä annetun lain mukaisesti.

1.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö

Ruotsi

Ruotsissa sovelletaan yhteistoiminnan osalta samaa lakia kaikkiin palvelussuhteisiin
(lag om medbestämmande i arbetslivet 1976:580). Laissa säädetään, että työnantajan
tulee ennen sellaisen päätöksen tekemistä, joka koskee merkittäviä muutoksia sen toi-
minnassa, oma-aloitteisesti ryhtyä neuvotteluihin työntekijäjärjestöjen kanssa. Kun-
tien osalta neuvotteluvelvollisuus on hieman muita työnantajia rajoitetumpi. Neu-
votteluvelvollisuus koskee asioita, jos päätös vaikuttaa työnantajan ja työntekijän vä-
liseen suhteeseen, selkeästi poliittiset päätökset jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Yhteistoiminnasta on mahdollista sopia myös työehtosopimuksella, mutta nämä-
kään sopimukset eivät voi koskea yhteistoimintaa asioissa, jotka ovat poliittisia luon-
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teeltaan tai asioita, jotka sisältävät päätöksiä, jotka lain mukaan vain kunta on oikeu-
tettu tai velvollinen tekemään.

Tanska

Tanskassa työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu työehtosopi-
muksiin, eikä asiasta ole lainsäädäntöä. Sopimuksissa on huomioitu Euroopan unio-
nin sääntelyn yhteistoiminnalle asettamat vaatimukset ja yhteistoiminnan piiriin
kuuluvat asiat on määritelty pitkälti jäljempänä selostettavan yhteistoimintadirektii-
vin mukaisesti. Sopimusmääräyksiä sovelletaan kaikkeen henkilöstöön riippumatta
siitä, kuuluvatko he ammattiyhdistyksiin vai eivät.

Norja

Norjassa yleiset säännökset työnantajan ja työntekijän välisestä suhteesta sekä työn-
antajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista ovat työympäristöä, työaikaa ja
työsuojelua koskevassa laissa (lov om arbeidsmiljö, arbeidstid og stillingsvern, 17. juni
2005 nr. 62). Kuntalaissa (kommuneloven, 25. september 1992 nr. 4) säädetään, että
jokaisessa kunnassa tulee olla yksi tai useampi yhteistyövaliokunta (partsammensatte
utvalg), käsittelemään asioita, jotka koskevat työnantajan ja työntekijän välisiä suhtei-
ta. Yhteistyövaliokunnassa on jäseninä sekä kunnan edustajia että henkilöstön edus-
tajia.

Kuntasektorin työmarkkinajärjestöjen solmima kuntasektorin pääsopimus sisäl-
tää määräyksiä yhteistyövaliokunnista. Yhteistyövaliokunnissa käsitellään kunnan
henkilöstöpolitiikan suuntaviivoja. Yhteistyövaliokunnan toiminnasta voidaan so-
pia tarkemmin paikallisesti.

Saksa

Liittotasavallan tasolla Saksassa yhteistoimintaa koskee henkilöstöedustuslaki
(Bundespersonalvertretungsgesetz; BPersVG). Kuudellatoista osavaltiolla on omalta
osaltaan henkilöstöedustusta koskevaa sääntelyä. Osavaltioiden lait henkilöstöedus-
tuksesta koskevat myös kuntatason henkilöstöä. Liittotasavallalla on henkilöstö-
oikeudellisissa asioissa oman toimivaltansa ulkopuolella oikeus vain puitelainsää-
däntöön. BPersVG käsittäkin vain kolme sääntöä, jotka koskevat osavaltioita välittö-
mästi. Nämä ovat henkilöstöneuvoston jäsenten syrjimis- ja suosintakielto, säännök-
set henkilöstöneuvoston jäsenten asiattomista irtisanomisista ja viranhaltijoiden on-
nettomuustapausten hoito, mikäli onnettomuus johtuu henkilöstöoikeudellisten
tehtävien suorittamisesta.

Yhteistoimintaosapuolet henkilöstöoikeudellisessa merkityksessä ovat kulloinen-
kin toimipaikka ja henkilöstön valitsema henkilökuntaneuvosto. Henkilöstöedustus-
säännökset on järjestetty yksittäisissä osavaltioissa osittain eri tavoin.

Saksassa valtiosääntötuomioistuimen päätöksessä (24.5.1995, Az: 2BvF1/92) on
käsitelty sitä, missä laajuudessa ja missä tapauksissa myötämäärääminen tai muu
henkilöstöedustuksen osallistumismuoto on valtiosääntöoikeudellisesti sallittua,
kun on kyseessä viranomaistoiminta. Tällaisessa arvioinnissa on otettava huomioon
osallistumisvelvoitteen kohteena olevien toimenpiteiden merkitys henkilöstön työti-
lanteen, heidän palvelusuhteensa sekä myös virkatehtävän toteutumisen kannalta.
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Myötämäärääminen saa ulottua vain kyseisen viranomaisen sisäisiin toimenpiteisiin
ja vain niin pitkälle kuin erityiset palvelussuhdetta koskevat asianosaisten tärkeät etu-
näkökohdat sen oikeuttavat. Kuitenkin kaikki viranomaistoiminta on luonteeltaan
valtiovallan käyttämistä, johon tarvitaan demokraattinen legitimaatio. Näin ollen
myös sellaisissa tapauksissa, johon myötämäärääminen voi ulottua, hallinnollisen
toimijan on varmistettava lopullinen päätös.

Euroopan unioni

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi työntekijöille tiedottamista ja heidän
kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä (2002/14/EY, yhteis-
toimintamenettelydirektiivi) on hyväksytty 11 päivänä maaliskuuta 2002. Direktiivin
tarkoituksena on luoda yleiset puitteet vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden oi-
keudesta saada tietoja ja tulla kuulluksi yhteisön jäsenvaltioissa sijaitsevissa yrityk-
sissä ja toimipaikoissa. Yksityiskohtaiset säännöt tiedottamisesta ja kuulemisesta
määritellään ja toteutetaan kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja työmark-
kinasuhteissa vallitsevien käytäntöjen mukaisesti siten, että taataan niiden tehokkuus.

Direktiivin 3 artiklan mukaan direktiiviä sovelletaan jäsenvaltion valinnan mu-
kaan joko yrityksissä, joiden palveluksessa on yksittäisessä jäsenvaltiossa vähintään
50 työntekijää tai toimipaikoissa, joiden palveluksessa on yksittäisessä jäsenvaltiossa
vähintään 20 työntekijää. Yrityksellä tarkoitetaan voittoa tavoittelevaa tai tavoittele-
matonta, taloudellista toimintaa harjoittavaa, julkista tai yksityistä yritystä. Suomes-
sa yhteistoimintamenettelydirektiivin on katsottu koskevan myös kuntaa ja valtiota
työnantajana.

Direktiivin 4 artiklan mukaan tiedottaminen ja kuuleminen sisältävät (a) tiedotta-
misen yrityksen toiminnan viimeaikaisesta ja todennäköisestä kehityksestä sekä
taloudellisesta tilanteesta, (b) tiedottamisen ja kuulemisen yrityksen työllisyystilan-
teesta, sen rakenteesta ja todennäköisestä kehityksestä sekä mahdollisista suunnitel-
luista ennakoivista toimenpiteistä erityisesti työpaikkojen ollessa uhattuina, sekä
(c) tiedottamisen ja kuulemisen päätöksistä, jotka saattavat muuttaa merkittävästi
työn organisointia ja työsopimussuhteita.

Yhteistoimintamenettelydirektiivin mukaan tiedot on annettava asianmukaisena
ajankohtana, asianmukaisin tavoin ja asianmukaisen sisältöisenä erityisesti sen mah-
dollistamiseksi, että työntekijöiden edustajat voivat riittävästi perehtyä asiaan ja val-
mistautua tarvittaessa kuulemiseen. Kuulemisen on tapahduttava käsiteltävästä asi-
asta riippuen soveltuvalla tavalla johdon ja edustuksen tasolla sekä varmistaen, että
ajankohta, keinot ja sisältö ovat asianmukaiset. Kuulemisen tarkoituksena on saada
aikaan sopimus kuulemisen kohteena olevasta asiasta.

Direktiivin 5 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa työmarkkinaosapuolten
tehtäväksi määritellä sopimuksin direktiivissä tarkoitettujen tiedottamis- ja kuule-
mismenettelyjen yksityiskohtaiset säännöt. Direktiivi ei kuitenkaan mahdollista sitä,
että kansallisesti voitaisiin säätää työmarkkinaosapuolten mahdollisuudesta sopia
direktiivin soveltamisalasta.

Direktiivissä on myös säännöksiä siitä, miten jäsenvaltioiden tulee säätää luotta-
muksellisten tietojen käsittelystä ja salassapidosta, hallinnollisten ja oikeudellisten
menettelyjen käyttämisestä siltä varalta, että direktiivistä johtuvia velvollisuuksia ei
ole noudatettu sekä työntekijöiden edustajien suojasta, jotta he voivat suorittaa heille
annetut tehtävät asianmukaisesti.
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Euroopan sosiaalinen peruskirja

Euroopan neuvoston uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002)
tuli voimaan Suomen osalta 14 päivänä kesäkuuta 2002 ja se korvasi vuonna 1961
tehty peruskirjan. Euroopan neuvosto pyrki uudistuksella vahvistamaan peruskirjan
asemaa sosiaalisten oikeuksien ja sosiaalisen turvallisuuden takaajana Euroopassa.

Yhteistoimintalainsäädännön kannalta keskeisin on peruskirjan artikla 24, joka
koskee oikeutta tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotteluihin. Siinä todetaan, että varmis-
taakseen, että työntekijöiden oikeutta tiedon saantiin ja yhteisiin neuvotteluihin yri-
tyksessä voidaan käyttää tehokkaalla tavalla, sopijapuolet sitoutuvat toteuttamaan ja
kannustamaan toimia, jotka mahdollistavat sen, että työntekijä tai heidän edustajan-
sa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti:
a) saavat säännöllisesti tai sopivana ajankohtana ymmärrettävällä tavalla tietoa sen

yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jonka palveluksessa he ovat, kuitenkin siten,
että sellaisen tiedon paljastaminen, joka saattaisi olla yritykselle haitallinen, voi-
daan kieltää tai esittää tieto luottamuksellisena; ja

b) saavat hyvissä ajoin neuvotella sellaisten ehdotettujen päätösten osalta, jotka voivat
olennaisesti vaikuttaa työntekijöiden etuihin, erityisesti niistä päätöksistä, joilla
voisi olla merkittävä vaikutus yrityksen työllisyystilanteeseen.

Artikla 29 koskee oikeutta saada tietoa ja neuvotella joukkoirtisanomismenette-
lyissä. Sen mukaan varmistaakseen, että työntekijöiden oikeutta saada tietoja ja neu-
votella joukkoirtisanomistapauksissa voidaan käyttää tehokkaalla tavalla, sopimus-
puolet sitoutuvat varmistamaan, että työnantajat antavat tietoa ja neuvottelevat työn-
tekijöiden edustajien kansaa hyvissä ajoin ennen joukkoirtisanomisia niistä tavoista
ja keinoista, joilla joukkoirtisanomiset voidaan välttää tai niiden esiintymistä rajoittaa
ja niiden seurauksia lieventää, esimerkiksi turvautumalla sosiaalisiin toimiin, joiden
tavoitteena on erityisesti helpottaa kyseisten työntekijöiden sijoittamista muihin teh-
täviin tai uudelleen kouluttamista.

Peruskirjan muista yhteistoimintalainsäädännön alaan kuuluvista artikloista
Suomi on hyväksynyt 5 artiklan, joka koskee järjestäytymisoikeutta, 6 artiklan, joka
koskee kollektiivista neuvotteluoikeutta, 22 artiklan, joka koskee oikeutta osallistua
työoloja ja työympäristöä koskevaan päätöksentekoon sekä niiden parantamiseen,
26 artiklan, joka koskee oikeutta ihmisarvoiseen kohteluun työssä sekä 28 artiklan,
joka koskee työntekijöiden edustajien oikeutta suojeluun yrityksessä ja heille annetta-
via toimintamahdollisuuksia.

1.3 Nykytilan arviointi

Yleissopimuksen voimaantulon jälkeen on kuntasektorilla tapahtunut merkittäviä
toimintaympäristön muutoksia, joiden perusteella myös kunnalliset palveluraken-
teet ovat muuttuneet ja ovat edelleen muuttumassa. Kuntien toimivalta itse päättää
hallintonsa ja palveluidensa järjestämisestä sekä rahoituksesta on olennaisesti lisään-
tynyt. Tähän ovat vaikuttaneet etenkin vuonna 1993 alusta voimaan tullut valtion-
osuusuudistus, vuonna 1995 voimaan tullut uusi kuntalaki, hallinnon eri sektoreilla
1990-luvulla tapahtunut sääntelyn purkaminen ja päätösvallan delegoiminen kun-
nille. Kunnat järjestävät palveluita entistä enemmän yhteistyössä tai hankkimalla nii-
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tä joko julkisilta tai yksityisiltä palveluiden tuottajilta taikka ulkoistamalla palveluita
omistamiinsa yhtiöihin.

Merkittäviä muutoksia aiheuttaa mahdollisesti toteutuessaan myös tämän esityk-
sen kanssa samanaikaisesti valmisteltu kunta- ja palvelurakenneuudistus. Uudistuk-
sen tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuo-
tantotapoja ja organisointia, uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää
sekä tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. Uudistuksella pyritään paran-
tamaan tuottavuutta ja hillitsemään kuntien menojen kasvua. Toteutuessaan uudis-
tus vahvistaisi kuntarakennetta yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toi-
siin kuntiin. Palvelurakenteita vahvistettaisiin kokoamalla kuntaa laajempaa väestö-
pohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Valmisteilla olevan
hallituksen esityksen mukaan yhteistoimintaan henkilöstön kanssa kiinnitettäisiin
tässä yhteydessä erityistä huomiota ja nimenomaisella säännöksellä todettaisiin, että
uudelleenjärjestelyt, selvitykset ja suunnitelmat valmistellaan yhteistoiminnassa kun-
tien henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoiminta toteutettaisiin noudattamalla voi-
massa olevaa kunnan yhteistoimintamenettelyä koskevaa sääntelyä.

Kun muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu, on henkilöstön kuuleminen, in-
formointi ja muutoshankkeisiin sitouttaminen tärkeää muutoshankkeiden onnistu-
neen toteuttamisen ja kunnan tehokkaan toiminnan kannalta. Toisaalta henkilöstön
työhyvinvointi sekä kyky ja halu tuottaa laadukkaita palveluja edellyttää, että henki-
löstöllä on mahdollisuus saada tietoja tulevista muutoksista ja päästä mukaan vaikut-
tamaan päätösten valmisteluun.

Kuntasektorin yhteistoimintaa koskevassa yleissopimuksessa on tuotu esiin, että
yhteistoiminta toimii johtamisen välineenä ja, että parhaiten yhteistoiminnalle asete-
tut tavoitteet saavutetaan jatkuvan neuvottelumenettelyn ja sen avulla syntyvän osa-
puolten luottamuksen avulla. Yleissopimuksessa korostetaan välitöntä yhteistoimin-
taa ensisijaisena yhteistoiminnan muotona.

Kunnissa ja kuntayhtymissä työntekijöiden järjestäytymisaste on perinteisesti ol-
lut korkea. Kunnallinen työmarkkinalaitos edustaa suoraan lain nojalla kaikkia kun-
tia ja kuntayhtymiä. Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmään perustuva yhteistoimin-
tamenettelyjärjestelmä on kuntasektorilla tästä korkeasta sitovuuden asteesta joh-
tuen ollut toimiva, ja järjestelmän pohja on voinut poiketa muista sektoreista. Käytän-
nössä yhteistoimintamenettelyssä ei ole ollut merkittäviä eroavaisuuksia verrattuna
yksityiseen sektoriin tai valtioon.

Tämä hallituksen esitys perustuu Kunta-alan yhteistoimintamenettelyn sääntely-
järjestelmän kehittämistoimikunnan työhön. Toimikunnan työn aikana kuultiin
usean kunnan edustajia yhteistoiminnan järjestämisestä. Kuultavana oli sekä työnan-
tajan että henkilöstön edustajia kunnista. Kuulemisten yhteydessä kävi ilmi, että use-
assa kunnassa yhteistoimintaa on kehitetty paikallisesti oman kunnan tarpeita vas-
taavasti solmimalla paikallinen sopimus yhteistoiminnan järjestämisestä. Toisaalta
kaikissa kunnissa yhteistoimintaan ei ollut kiinnitetty samalla tavalla huomiota eikä
yhteistoimintaa koettu molemmin puolin samalla tavalla tärkeäksi. Tuli myös esiin,
että yhteistoiminnan toteuttaminen on erityisen haasteellista silloin, kun on kyse
kuntaliitosten tuomista suurista muutoksista. Ongelmaksi oli koettu myös, että käy-
tännössä yhteistoimintaa toteutettaessa samasta asiasta neuvotellaan usein monella
eri tasolla, mikä vähentää kiinnostusta asian käsittelyyn, kun asia koetaan käsitellyksi
jo useaan kertaan.
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2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Kuntasektorilla yhteistoiminta on nykyisin järjestetty työmarkkinajärjestöjen välisel-
lä yleissopimuksella, joka on oikeusvaikutuksiltaan virka- ja työehtosopimus. Yksityi-
sellä sektorilla sekä valtiolla työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perus-
tuu lakiin, yhteistoiminnasta yrityksistä annettuun lakiin ja yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annettuun lakiin (651/1988). Yhteistoiminta kunnissa
on toiminut nykyisillä sopimusjärjestelyillä. Kuitenkaan ei ole olemassa erityisiä pe-
rusteita sille, että kunnallisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden oikeudesta tietojen-
saantiin ja neuvotteluoikeudesta säännellään muista sektoreista poikkeavalla tasolla.

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksi-
lön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä kos-
kevaan päätöksentekoon. Tämän perustuslain säännöksen sekä yhteistoimintame-
nettelydirektiivin säännöksien työntekijän oikeudesta saada tietoja ja tulla kuulluksi
sekä lisäksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan määräyksien voidaan katsoa edellyttä-
vän, että myös kunnissa työskentelevien oikeus saada tietoja ja tulla kuulluksi vahvis-
tetaan lain tasolla.

Nykyisessä yleissopimuksessa määräykset yhteistoiminnasta ovat melko yleisellä
tasolla verrattuna yhteistoimintalain säännöksiin. Kuitenkin yhteistoimintaa on voi-
tu hoitaa hyvin näidenkin määräysten avulla ja tästä syystä myös ehdotettava laki oli
monin kohdin säännöksiltään väljempi kuin nykyinen yksityisen sektorin yhteistoi-
mintalaki. Kunnissa ja kuntayhtymissä työnantajana on aina viranomainen, kun
taas yhteistoimintalakia joudutaan soveltamaan keskenään hyvinkin erilaisissa tai
erikokoisissa yrityksissä. Tästä syystä yhteistoimintalaissa on tarpeen nyt ehdotetta-
vaa lakia yksityiskohtaisempi sääntely.

Laki sisältäisi mahdollisuuden sopia työ- ja virkaehtosopimuksilla toisin tietyistä
lain kohdista, jotta yhteistoimintaa voitaisiin edelleen kehittää paikallisiin tarpeisiin
sopivaksi ja jottei lain säätäminen aiheuttaisi tarvetta purkaa jo tehtyjä paikallisia
järjestelyjä. Lain tavoitteena on säätää yhteistoiminnalle vähimmäistaso, käytännössä
yhteistoimintaa voitaisiin kunnissa hoitaa lakia monimuotoisemminkin.

Lain tavoitteena on järjestää yhteistoiminta kunnan normaalin organisaation
mukaisesti siten, että asiat voidaan käsitellä organisaation ja päätöksenteon kannalta
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Yhteistoimintaa toteutettaisiin toisaalta asian-
omaisen työpaikan normaalissa toimintaorganisaatiossa ja toisaalta työnantajan ja
henkilöstön edustajien kesken.

Lakiehdotuksen mukaan yhteistoimintamenettelyyn osallistuisi työntekijä tai vi-
ranhaltija, jota yhteistoiminnassa käsiteltävä asia koskee ja hänen esimiehensä. Jos
asia koskee useampaa kuin yhtä työntekijää tai viranhaltijaa, yhteistoimintamenette-
lyyn osallistuisi pääsääntöisesti henkilöstön edustaja sekä työnantajan edustaja. Jos
asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, työntekijöitä ja viranhaltijoita
edustaisivat asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat.

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsiteltäisiin ainakin sel-
laiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia
työn organisoinnissa tai kunnan palvelurakenteessa. Yhteistoiminnan piiriin kuului-
sivat myös periaatteet, jotka koskisivat palvelujen uudelleen järjestämistä, sekä hen-
kilöstöä, henkilöstön kehittämistä ja tasa-arvoista kohtelua sekä työyhteisön sisäi-
seen tietojenvaihtoa koskevat periaatteet ja suunnitelmat. Yhteistoiminnan piiriin
kuuluisivat myös asiat, jotka koskevat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toi-
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menpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista sekä kunnan talous-
arvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet, joista aiheutuisi työvoiman vähentämisiä.

Yhteistoimintamenettelyssä laadittaisiin vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu
suunnitelma, josta käy ilmi periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Kun-
nan tulisi antaa henkilöstölle tietoja myös työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden
tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä.

Laki antaisi mahdollisuuden usean kunnan hoitaa yhteistoiminta yhteisesti. Kun-
nat ja niiden henkilöstö voisivat tarvittaessa sopia yhteisen yhteistoimintaelimen aset-
tamisesta.

Kuntasektorin palveluksessa olevien palkansaajien järjestäytymisaste on korkea.
Kunnallisesta virkaehtolainsäädännöstä johtuen kaikki kunnat ja kuntayhtymät
työnantajana ovat sidottuja kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin. Kunnallisten
työmarkkinaosapuolten tekemä yleissopimus yhteistoimintamenettelystä pohjautuu
alan työmarkkinaosapuolten vakiintuneisiin menettelytapoihin. Laissa on otettu
huomioon niin alan yhteistoimintaa koskeva yleissopimus, Yt-lakikomitean mietintö
(yt-lakikomitean mietintö 2006) kuin laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja lai-
toksissa.

Kunnan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta on luonnollinen osa työyhteisössä
tapahtuvaa asioiden käsittelyä. Esimerkiksi esimiehen ja alaisen välisessä vuorovaiku-
tuksessa käsiteltäisiin ehdotetussa laissa yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia
asioita silloin, kun asia koskee yksittäistä työntekijää. Laissa edellytetty yhteistoimin-
tamenettely olisi riippuvainen käsiteltävästä asiasta.

Asiat, joilla pääsääntöisesti on henkilöstöä tai henkilöstön asemaan liittyviä vaiku-
tuksia, edellyttäisivät yhteistoimintamenettelyä. Yhteistoimintamenettely ei kuiten-
kaan merkitse työnantajan direktio-oikeuteen puuttumista. Päätöksen yhteistoimin-
tamenettelyssä käsiteltävästä asiasta tekee viime kädessä työnantaja.

3 Esityksen vaikutukset

Yleissopimuksen mukaan kuntien on tullut toteuttaa yhteistoimintaa sopimuksessa
määrätyissä asioissa. Ehdotettu laki ei olennaisesti muuttaisi yhteistoiminnassa käsi-
teltävien asioiden piiriä eikä noudatettavaa yhteistoimintamenettelyä. Tämän vuoksi
esityksellä ei ole vaikutuksia kunnallistalouteen.

4 Riippuvuus muista esityksistä

Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti on eduskunnan käsiteltävänä hallituksen
esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä (HE  /2006 vp), johon tässä esityksessä on viitattu.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotuksen perustelut

1.1 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

1 §. Lain tarkoitus. Pykälässä todettaisiin lain tarkoitus, joka olisi työnantajan ja hen-
kilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen kunnissa. Yhteistoiminnan tavoittee-
na olisi antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa
osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vai-
kuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla
edistää kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laa-
tua.

Työnantajan ja henkilöstön välisellä yhteistoimintamenettelyllä varmistetaan hen-
kilöstön mahdollisuudet vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työnsä
toteuttamista, työyhteisöään ja työympäristöään. Samalla yhteistoiminnan avulla
parannetaan kunnan henkisten ja taloudellisten voimavarojen hyväksikäyttöä kun-
nan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avoin vuorovaikutus edesauttaa luottamuksellisten ilmapiirin syntymistä, mikä
on edellytys työyhteisön työhyvinvoinnille ja tulokselliselle toiminnalle. Luottamuk-
sellisten yhteistyösuhteiden aikaansaaminen ja niiden vaaliminen sekä tehokas tie-
donkulku antavat hyvän pohjan vaikuttavuudeltaan korkeatasoiselle palvelutuotan-
nolle.

Yhteistoiminnan osapuolten eli työnantajan ja henkilöstön välistä luottamusta
edistetään parhaiten jatkuvalla yhteistoiminnalla, joka tapahtuu esimiesten ja alais-
ten välisessä vuorovaikutuksessa päivittäisessä yhteistyössä. Yhteistoiminta on aktii-
vista vuorovaikutusta, joka usein toteutuu myös itse työn yhteydessä, esimerkiksi in-
formaation jakamisena. Yhteistoiminta toimii myös yhtenä johtamisen välineenä.

Yhteistoimintaa, vuorovaikutusta ja osallistumista tapahtuu välittömässä muo-
dossa työpaikalla ja työpaikkakokouksissa. Yhteistoimintaa toteutetaan myös edus-
tuksellisesti yhteistoimintaelimissä, jolloin koko henkilöstö ei osallistu asian käsitte-
lyyn, vaan henkilöstö on yhteistoiminnan piiriin kuuluvan asian käsittelyssä edustet-
tuna edustajiensa välityksellä.

2 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lain soveltamisalaksi kunnat
ja kuntayhtymät. Laki tulisi sovellettavaksi myös kunnallisissa liikelaitoksissa. Kun-
nallinen liikelaitos on kunnan tai kuntayhtymän osa. Sen sijaan kuntien ja kuntayh-
tymien perustamat osakeyhtiöt ja säätiöt kuuluvat yhteistoiminnasta yrityksissä an-
netun lain (725/1978) piiriin. Mitä laissa jäljempänä säädettäisiin kunnista, koskisi
myös kuntayhtymiä.

Vuoden 2012 loppuun on voimassa seutuyhteistyökokeilusta annettu laki (560/
2002), jossa säädetään tietyille seuduille mahdollisuus siirtää tehtäviä ja päätösvaltaa
seudullisille toimielimille. Lakia sovellettaisiin myös näihin seudullisiin toimielimiin.
Tämä todettaisiin lain voimaantulosäännöksessä.

Kun lainsäädännöllä luodaan uusia kuntien yhteistoimintamuotoja, otetaan
yleensä samalla kantaa uusien yhteistyöjärjestelyjen organisointitapaan. Esimerkiksi
valmisteilla olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa otettaisiin käyttöön uusi
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käsite yhteistoiminta-alue. Valmisteilla olevassa hallituksen esityksessä todettaisiin,
että yhteistoiminta-alueen tehtävät voidaan antaa yhden kunnan hoidettavaksi, eli
käytetään niin sanottua isäntäkuntamallia, tai tehtävää varten perustetaan kuntayh-
tymä. Tehtäviä on määritelty myös erikoissairaanhoitolain (1062/1989) mukaisille
kuntayhtymille. Kun yhteistyö on todettu järjestettävän kuntayhtymämuodossa tai
jos tehtäviä hoitaa yksi kunta niin sanottuna isäntänä, kuuluvat kyseiset yhteistyö-
muodot työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan osalta tämän lain piiriin
1 momenttiin ehdotetun säännöksen nojalla.

Lakia sovellettaisiin yhteistoimintaan työnantajan ja henkilöstön välillä. Henkilös-
tö käsitteenä pitää sisällään kaikki kunnan palveluksessa olevat henkilöt eli ne, jotka
ovat kuntaan virka- tai työsuhteessa. Pykälän 2 momentissa todetaan selvyyden vuok-
si, että termillä työntekijä tarkoitetaan laissa myös virkasuhteessa olevaa henkilöä.

Pykälän 3 momentissa todettaisiin, että lakia ei sovellettaisi Ahvenanmaan maa-
kunnan kunnissa eikä kuntayhtymissä.

3 §. Yhteistoiminnan osapuolet. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin yhteistoimin-
nan osapuoliksi kunta työnantajana ja kunnan palveluksessa oleva henkilöstö. Kun-
nan henkilöstön muodostaisivat kunnan palveluksessa työskentelevät viranhaltijat,
joihin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia (304/2003), ja kunnan
palveluksessa työskentelevät työntekijät, joihin sovelletaan työsopimuslakia (55/
2001). Säännöksen mukaan yhteistoimintamenettelyjen osallisena olisi työntekijä,
jota yhteistoiminnassa käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä. Jos asia koskee
useampaa kuin yhtä työntekijää, osallisina olisivat pääsääntöisesti henkilöstöryh-
män edustaja sekä työnantajan edustaja. Jos asia koskee useampaa kuin yhtä henki-
löstöryhmää, työntekijöitä edustaisivat asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat.

Työntekijöitä edustaisi siten yhteistoiminnassa joko työntekijä itse tai edustaja sii-
tä henkilöstöryhmästä, johon hän kuuluu. Henkilöstöryhmiä ja heidän edustajiaan
voisi kunnassa olla useampia siten kuin säännöksen 2 ja 3 momentissa säädettäisiin
tarkemmin. Samalla henkilöstöryhmällä voisi myös olla joissakin tapauksissa useam-
pia edustajia, jolloin yhteistoimintamenettelyssä edustajakin edustaisi vain kulloista-
kin henkilöstöryhmän osaa.

Työnantaja päättää, kuka toimii yhteistoiminta-asioissa työnantajan edustajana.
Työnantajan edustaja voisi vaihdella asian laajuuden mukaan. Laajakantoisissa asi-
oissa työnantajan edustajan tulisi olla sellaiselta johdon tasolta, jossa myös käsiteltä-
vää asiaa koskevat päätösehdotukset valmistellaan.

Liikkeen luovutustilanteessa yhteistoiminnan osapuolena voisi olla myös luovu-
tuksen saaja. Esimerkiksi kuntaliitostilanteessa myös kunnan tai kunnan osan vas-
taanottava kunta voi olla yhteistoiminnan osapuolena. Luovutuksen saajalle ehdote-
taan säädettäväksi 9 §:ssä velvollisuus tiettyjen tietojen antamiseen.

Pykälän 2 ja 3 momentissa määriteltäisiin tarkemmin henkilöstöryhmien edusta-
jat. Pykälän 2 momentissa olisi pääsääntö henkilöstöryhmien edustajista.

Henkilöstöryhmä ei ole oikeushenkilö. Henkilöstöryhmän käsitettä on vaikea
määritellä täsmällisesti, vaikka käytännössä ei ole useinkaan epäselvyyttä siitä, mihin
henkilöstöryhmään työntekijä kuuluu. Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain
soveltamisessa yrityksen henkilöstö on yleiskielen tavoin ymmärretty koostuvan
”työntekijöistä”, ”toimihenkilöistä” ja ”ylemmistä toimihenkilöistä”. Kunnallishallin-
nossa tällaista jakoa ei ole käytetty, vaan henkilöstöryhmät ovat määräytyneet tehtä-
vien sisällön ja ammattialan perusteella. Esimerkkeinä henkilöstöryhmistä voidaan
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mainita mm. toimistoalan, tietoteknisen alan, kirjastotoimen, ruokahuollon, hoito-
alan ja opetusalan ammattihenkilöstö. Järjestäytyminen ei sinänsä vaikuta siihen,
mihin henkilöstöryhmään henkilöstö kuuluu.

Henkilöstöryhmän määrittelyllä ei ole tarkoitus muuttaa nykyisen yhteistoimin-
tamenettelyn mukaista henkilöstön edustajien määräytymistä.

Pykälän 2 momentin mukaan henkilöstöä edustaisi työnantajaa työehtosopimus-
lain tai kunnallisen virkaehtosopimuslain nojalla sitovan työ- tai virkaehtosopimuk-
sen perusteella valittu luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu taikka muu henkilös-
tön edustaja. Kuntasektorilla on ollut yleisesti käytäntönä, että yhteistoiminta ja työ-
suojelun yhteistoiminta on käytännössä yhdistetty. Yhteistoimintaneuvotteluissa
luottamusmies edustaa yleensä kaikkia niitä työntekijöitä ja viranhaltijoita, joiden
työ- tai virkasuhteessa työnantaja on velvollinen soveltamaan sen työ- tai virkaehtoso-
pimuksen määräyksiä, jonka perusteella luottamusmies on valittu. Työnantajaa sito-
van työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella voidaan yhteistoimintaneuvotteluihin
valita luottamusmiehen ohella tai sijasta myös muu henkilöstön edustaja edusta-
maan asianomaista henkilöstöryhmää.

Kunnan henkilöstön järjestäytymisestä johtuen voi syntyä tilanne, jossa jollakin
henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta 2 momentissa tarkoitetun luotta-
musmiehen valintaan. Tällöin pykälän 3 momentin mukaan heillä olisi oikeus valita
keskuudestaan enintään kahdeksi vuodeksi oma edustaja yhteistoimintaa varten, jos
enemmistö heistä niin päättää. Näin valittua edustajaa kutsuttaisiin laissa yhteistoi-
mintaedustajaksi. Yhteistoimintaedustajan vaalin tai muun valintamenettelyn olisi
järjestettävä siten, että kaikilla tähän enemmistöön kuuluvilla on tilaisuus osallistua
edustajan valintaan. Vastaava oikeus yhteistoimintaedustajan valintaan olisi sellaisel-
la henkilöstöryhmällä, joka ei olisi valinnut luottamusmiestä, vaikka siihen olisi ollut
oikeus.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin  yhteistoimintaedustajan erityisestä irtisano-
missuojasta. Luottamusmiehen erityinen irtisanomissuoja on määritelty kunnallises-
ta viranhaltijasta annetussa laissa (304/2003) ja työsopimuslaissa (55/2001). Kun-
nallisesta viranhaltijasta annetun lain 38 §:n 2 momentin mukaan luottamusmiehen
virkasuhde voidaan irtisanoa henkilöön liittyvien syiden johdosta vain, jos niiden vi-
ranhaltijoiden ja työntekijöiden enemmistö, joiden luottamusmiehenä hän on, antaa
siihen suostumuksensa. Taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla luot-
tamusmiehen virkasuhde voidaan irtisanoa vain, jos työ kokonaan päättyy eikä hänel-
le voida järjestää muuta ammattitaitoaan  vastaavaa työtä tai kouluttaa häntä muu-
hun työhön. Sisällöltään vastaava säännös on työsopimuslain 7 luvun 10 §:ssä. Yh-
denvertaisuuden vuoksi vastaava irtisanomissuoja ehdotetaan säädettäväksi myös
yhteistoimintaedustajalle.

4 §. Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat . Pykälä sisältäisi luettelon asiatyypeistä, jotka
ainakin tulisi käsitellä työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa. Laki
määrittäisi yhteistoiminnalle vain vähimmäistason, joten yhteistoiminnassa voitai-
siin käsitellä myös muunlaisia kuin pykälässä lueteltuja asioita.

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäisiin asiat, jot-
ka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organi-
soinnissa tai kunnan palvelurakenteessa. Työn organisointia koskevat muutokset voi-
vat olla esimerkiksi työtehtävien, töiden tai työtilojen uudelleen järjestelyjä. Lainkoh-
dassa mainitaan esimerkkinä tilanteista, joissa kunnan palvelurakenteessa voi tapah-
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tua henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia, kuntajakoa koskevat muutokset ja
muutokset kuntien välisessä yhteistyössä.

Esimerkiksi kun valmistellaan kunnan liittämistä toiseen kuntaan, tulee asiaa kä-
sitellä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelyssä. Myös kuntien yhteistyötä kos-
kevat muutokset käsiteltäisiin yhteistoimintamenettelyssä, jos niillä on merkittäviä
henkilöstövaikutuksia. Kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalain (365/19995)
10 luvussa. Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä tai ne voivat
sopia, että tehtäviä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi taikka että tehtävien hoitoa
varten perustetaan kuntayhtymä. Kun tällaisia järjestelyjä tehdään tai jo olemassa
olevia järjestelyjä muutetaan, ja asiasta aiheutuu henkilöstövaikutuksia, muutoksia
on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä.

Kun työnantaja suunnittelee toimenpiteitä, sen tulisi samalla arvioida onko toi-
menpiteillä merkittäviä vaikutuksia henkilöstön asemaan. Yhteistoimintamenettely
asiasta olisi käytävä, jos suunnitellulla toimenpiteellä olisi merkittäviä henkilöstövai-
kutuksia. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien toimenpiteiden tulisi olla sel-
laisia, että ne kuuluvat työnantajan työnjohtovallan piiriin. Yksittäisten työntekijöi-
den työsopimuksen ehtojen muutoksista neuvotellaan työnantajan ja työntekijän
kesken. Sen sijaan jos suunnitellut toimenpiteet liittyvät työpaikan yleisiin käytäntöi-
hin ja töiden järjestelyyn, niistä olisi käytävä yhteistoimintaneuvottelut.

Momentin 1 kohdassa tarkoitettujen vaikutusten tulisi olla henkilöstön kannalta
merkittäviä. Vähäisiä muutoksia työtehtävien sisällössä ei tarvitsisi yhteistoiminta-
menettelyssä käsitellä. Sen sijaan jos suunniteltu toimenpide aiheuttaisi esimerkiksi
työtehtävien sisältöön ja työnjakoon tuntuvia ja pysyviä muutoksia, kuuluisivat ne
yhteistoiminnan piiriin.

Toimenpiteen vaikutusten olennaisuutta arvioitaessa tulisi lisäksi kiinnittää huo-
miota siihen, koskeeko muutos yksittäistä työntekijää vai jotakin henkilöstöryhmää.
Jos muutosten kohteena olisi koko henkilöstöryhmä tai sen suuri osa, vaikuttaisi
toimenpide pääsääntöisesti merkittävästi henkilöstön asemaan.

Momentin 2 kohdan mukaan yhteistoiminnassa olisi käsiteltävä asiat, jotka koske-
vat palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henki-
löstövaikutuksia. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa päätetään kunnan
jonkin toiminnan osalta ostopalveluun siirtymisestä tai yhtiöittämisestä. Lainkoh-
dassa on mainittu esimerkkinä henkilöstövaikutuksista ulkopuolisen työvoiman
käyttöön siirtyminen ja liikkeen luovutus. Palvelujen uudelleen järjestämisen periaat-
teita ovat muun muassa julkisten palveluhankintojen kilpailuttamisen periaatteet.

Jos esimerkiksi päätetään kunnan jonkin toiminnan yhtiöittämisestä, tulee tätä
periaatetta koskeva päätös valmistella yhteistoimintamenettelyssä tämän lainkohdan
perusteella. Sen jälkeen kun päätös yhtiön perustamisesta on tehty ja on tiedossa mi-
ten asia vaikuttaa töiden organisointiin, asiaa tulee käsitellä yhteistoimintamenette-
lyssä momentin 1 kohdan mukaan.

Kuntien toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti väestön vanhenemi-
sen, palvelukysynnän kasvun, sisäisen muuttoliikkeen, henkilöstön eläkkeelle siirty-
misen, työvoiman niukkuuden ja julkisen talouden paineiden vuoksi. Paineet johtane-
vat lisääntyvästi palvelutuotantotapojen uudelleen pohdintaan, jolloin vaihtoehtoina
saattavat tulla harkittavaksi esimerkiksi lisääntyvä kuntien keskinäinen yhteistyö,
kuntaliitokset, palvelutuotannon yksityistäminen, ulkopuolisen työvoiman käytön
lisääntyminen tai ostopalvelujen hankkiminen. Nämä toimenpiteet yleensä merkitse-
vät muutoksia työn organisoinnissa. Siinä vaiheessa kun on tiedossa, että toimenpi-
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teestä aiheutuu henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia, tulee täl-
laista valmisteilla olevaa asiaa käsitellä yhteistoimintamenettelyssä. Kuitenkin asian
alustava valmistelu voidaan toteuttaa ilman yhteistoimintamenettelyä. Toisaalta asi-
an valmistelun kannalta saattaa usein olla tarkoituksenmukaista, että henkilöstö kyt-
ketään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa sellaisten hankkeiden valmisteluun,
joista voi aiheutua henkilöstövaikutuksia.

Valmisteilla olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa on tarkoitus nimen-
omaisesti ottaa kantaa yhteistoimintaan kyseistä uudistusta valmisteltaessa. Uudis-
tuksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt sekä selvitysten ja suunnitelmien valmistelu ja
laadinta toteutettaisiin yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa.

Momentin 3 kohdan mukaan yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita olisi henkilös-
töön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäi-
seen tietojenvaihtoon liittyvät periaatteet ja suunnitelmat.

Henkilöstöön liittyviä periaatteita ja suunnitelmia olisivat esimerkiksi erilaiset
henkilöstöhallinnossa noudatettavat periaatteet ja menettelytavat, henkilöstöstrate-
giat, työhönotossa ja perehdyttämisessä noudatettavat periaatteet sekä henkilöstölle
järjestettävän virkistys- ja työhyvinvointitoiminnassa noudatettavat periaatteet.

Henkilöstön kehittämisen periaatteilla ja suunnitelmilla tarkoitettaisiin esimerkik-
si henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia. Henkilöstösuunnitelmat voivat sisältää esi-
merkiksi tietoja kunnan henkilöstön rakenteesta, määrästä, osaamisesta. Henkilös-
tön tasa-arvoisen kohtelun liittyviä periaatteita ja suunnitelmia ovat esimerkiksi tasa-
arvosuunnitelma, mutta henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu on otettava huomioon
myös muiden suunnitelmien ja periaatteiden yhteydessä. Työyhteisön sisäiseen tieto-
jenvaihtoon kuluvat esimerkiksi sisäisen tiedotuksen ja aloitetoiminnan periaatteet.

Laadittaessa esimerkiksi henkilöstöstrategia-asiakirjaa, henkilöstökoulutussuun-
nitelmaa, tasa-arvosuunnitelmaa tai sisäisen tiedotuksen periaatteita mainittuja asia-
kirjoja tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä sen varmistamiseksi, että henkilöstö
saa mahdollisuuden ilmaista näkemyksensä valmisteltavasta asiakirjasta ja vaikuttaa
asian valmisteluun.

Momentin 5 kohdan mukaan yhteistoiminnassa olisi käsiteltävä asiat, jotka koske-
vat taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimenpantavaa osa-aikaistamista, lo-
mauttamista tai irtisanomista.

Yhteistoimintamenettelyt olisi käynnistettävä kun työnantaja harkitsee toimenpi-
teitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomaut-
tamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Tällöin
työnantaja ei ole yhteistoimintamenettelyjä aloitettaessa vielä tehnyt päätöstä mah-
dollisista henkilöstön vähennyksistä, vaan työnantaja vasta suunnittelee toimenpitei-
tä, joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään.

Mikäli kunnan talousarvioehdotus edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joiden toteut-
taminen voi johtaa useiden henkilöiden osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen, irtisa-
nomiseen tai palvelussuhteiden ehtojen heikkenemiseen, tällaisia toimenpiteitä olisi
pykälän 2 momentin mukaan käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin
kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Pykälän 3 momentin mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä
vuosittain sellainen henkilöstö- tai muu suunnitelma, josta tulee käydä ilmi ainakin
periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä. Erilaisilla työsuhdemuodoilla tar-
koitetaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia, määräaikaisia ja osa-ai-
kaisia työntekijöitä. Näiden työsuhdemuotojen käytön periaatteet on käsiteltävä yh-
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teistoimintamenettelyssä. Pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun henkilöstö-
suunnitelmaan sisältyy usein muiden asioiden ohella periaatteet erilaisten työsuhde-
muotojen käytöstä.

5 §. Yhteistoimintamenettely. Pykälässä säädetään yhteistoimintamenettelystä. Pykä-
län 1 momentin mukaan työnantajan on ennen kuin hän ratkaisee yhteistoiminta-
menettelyssä käsiteltävän asian neuvoteltava valmisteilla olevan toimenpiteen perus-
teista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden henkilöiden kanssa, joita valmis-
teilla oleva asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin aikaisessa vaiheessa kun mah-
dollista. Momentin mukaan neuvotteluja tulee käydä yhteistoiminnan hengessä yksi-
mielisyyden saavuttamiseksi.

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvista asioista työnantajan on neuvoteltava
henkilöstön kanssa ennen asian ratkaisua. Se mikä on oikea neuvotteluajankohta
kussakin asiassa, riippuu käsiteltävästä asiasta. Neuvottelut tulisi aina aloittaa mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa siten, että henkilöstöllä on todellisia mahdolli-
suuksia vaikuttaa käsiteltävän asian lopputulokseen. Työnantajan ratkaistavaksi jää,
missä vaiheessa yhteistoimintaneuvottelut käynnistetään.

Ennen kuin työnantaja ottaa käyttöön henkilöstöä koskevat suunnitelmia, peri-
aatteita tai muita 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä, ne on käsiteltävä yhteistoi-
mintamenettelyssä. Neuvottelujen kohteena olisi suunnitelmien ja niiden sisällön
kokonaisuus, jossa otettaisiin huomioon, miksi jotakin tehdään, mitä tavoitellaan ja
miten asia vaikuttaa henkilöstöön. Myöhemmin jos suunnitelmiin tai periaatteisiin
olisi tarpeen tehdä muutoksia, myös muutoksista olisi neuvoteltava ennen niiden
käyttöön ottoa.

Laissa säädettäisiin vain yhteistoiminnan vähimmäisvaatimuksista. Käytännössä
yhteistoimintaa kunnissa voidaan hoitaa ja nykyisin hoidetaankin monimuotoisem-
min. Asioita voidaan esimerkiksi valmistella työryhmissä, joissa henkilöstön edustajia
on mukana. Tällöin henkilöstö pääsee vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun ja
kehittämiseen. Tällä tavalla motivoidaan henkilöstöä toiminnan kehittämiseen ja
edistetään muutoksiin sitoutumista. Varhaisessa vaiheessa tapahtuva yhteistoiminta
luo hyvät edellytykset hankkeiden onnistumiselle ja tuloksellisuuden varmistamisel-
le.

Pykälän 2 momentin mukaan yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensi-
sijaisesti sen työntekijän, jota yhteistoiminnassa käsiteltävä asia koskee, ja työnantaja
edustaja välillä. Käytännössä työnantajan edustaja olisi asianomaisen työntekijän esi-
mies. Työntekijän pyynnöstä myös henkilöstön edustaja voi olla asian käsittelyssä
läsnä.

Onnistunut yhteistoiminta edellyttää osapuolten välistä luottamusta. Luottamus-
ta edistetään jatkuvalla yhteistoiminnalla, joka on esimiehen ja alaisen välillä tapahtu-
vaa jatkuvaa normaalin työn yhteydessä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Yhteistoiminta
on myös johtamisen yksi osa-alue. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää osa-
puolten välistä keskinäistä luottamusta ja parhaiten se saavutetaan kun asiat käsitel-
lään niiden henkilöiden tasolla, joita käsiteltävänä oleva asia koskee.

Jos yhteistoiminnassa käsiteltävä asia koskee osaa henkilöstöstä, asia voidaan käsi-
tellä näiden henkilöiden ja työnantajan kesken. Kun yhteistoiminnassa käsiteltävä
asia koskee esimerkiksi työpaikan yhden työyksikön työntekijöitä, voidaan asiaa käsi-
tellä tämän työyksikön työntekijöiden ja työnantajan, käytännössä yksikön esimie-
hen, kesken työyksikön kokouksessa eli niin sanotussa työpaikkakokouksessa. Sil-
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loinkin kun asia koskee vain osaa henkilöstöstä kyseinen henkilöstön osa voi olla
neuvotteluissa edustettuina edustajien välityksellä.

Jos käsiteltävä asia koskisi yhtä useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työnte-
kijöitä, asia olisi käsiteltävä työnantajan ja asianomaisten henkilöstöryhmien edusta-
jien yhteisessä kokouksessa, ellei muusta ole sovittu. Tällainen kokous voisi olla esi-
merkiksi 12 §:ssä säädettäväksi ehdotetun yhteistoimintaelimen kokous taikka pyy-
dettäessä käytävä yhteistoimintaneuvottelu.

Pykälän 2 momentti sisältäisi säännöksen yhteistoiminnassa käsiteltävän asian
vaihtoehtoisista käsittelytavoista. Jos asiaa on käsitelty esimerkiksi sen työyksikön
kesken, jota kyseinen asia koskee, asiaa ei sen lisäksi enää tarvitsisi käsitellä yhteistoi-
mintaelimessä. Tai jos asiaa on käsitelty yhteistoimintaelimessä, ei sitä tarvitse sen
jälkeen käsitellä enää erikseen yksittäisten työntekijöiden kanssa.

Pykälä 1 ja 2 momentin säännökset sisältäisivät yhteistoimintamenettelyn yleisen
määrittelyn. Pykälän 3 momentin mukaan, jos kyse on taloudellisista tai tuotannolli-
sista syistä toimeenpantava osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen,
yhteistoimintamenettelyä koskisi lisäksi vielä 7 §:n menettelyä tarkentavat säännök-
set. Samoin jos yhteistoimintamenettelyssä käsitellään vuokratyövoiman käyttöä,
menettelystä olisi säädetty yleistä menettelyä tarkemmin. Tätä koskevat säännökset
olisivat 8 §:ssä. Liikkeen luovutuksen osalta luovuttajan ja luovutuksensaajaan vel-
vollisuudesta antaa tietoja ehdotetaan säädettäväksi 9 §:ssä.

6 §. Tietojen antaminen. Pykälän 1 momentin mukaan työnantajan olisi annettava
ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista asianomaisille työntekijöille sekä
heidän edustajilleen käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot. Tiedot
tulisi antaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista
siten, että annettuihin tietoihin olisi mahdollista riittävästi perehtyä ja valmistautua
tulevaan neuvotteluun. Tiedot olisi annettava niin varhaisessa vaiheessa, että esimer-
kiksi henkilöstön edustajille jäisi aikaa keskinäisiin neuvotteluihin, jos ne asian luon-
teen vuoksi olisivat tarpeen.

Henkilöstö voi tiedot saatuaan esittää asiaa koskevia lisäkysymyksiä ja lisäselvitys-
pyyntöjä. Lisätietojen tulee tällöin olla työnantajan kannalta kohtuudella annettavis-
sa. Työnantajan velvoite tietojen antamiseen koskee vain asian käsittelyn kannalta
tarpeellisia tietoja. Yhteistoiminnan tavoitteita edistetään kuitenkin parhaiten anta-
malla tietoja kaikista sellaisista asioista, joista tietojen antaminen on mahdollista.

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan tulee kerran vuodessa antaa henkilöstölle
tiedot kunnan työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden toden-
näköisestä kehityksestä. Neljännesvuosittain kunnan on annettava henkilöstön edus-
tajille heidän pyynnöstään kunnan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan mää-
räaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä. Tietojen
tulisi kuvata kunnan todellista työvoimatilannetta sellaisella tavalla, että se parhaiten
antaa oikeanlaisen kuvan määräaikaisten ja osa-aikaisten määrästä.

Pykälän 3 momentin mukaan työnantajan olisi esitettävä vuosittain henkilöstön
edustajille selvitys kunnassa sovellettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvollisuu-
desta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (  /  ) 2 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun alihankintasopimukseen perustuvan työvoi-
man käyttämisestä. Selvitys annettaisiin henkilöstön edustajien pyynnöstä. Edellä
mainitun lainkohdan mukaan lakia sovelletaan tilaajaan, jonka Suomessa olevissa
työtiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on tilaajan kanssa alihankin-
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tasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa ja jonka työtehtävät liittyvät tilaa-
jan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin työtehtäviin tai tilaajan tavanomaiseen
toimintaan liittyviin kuljetuspalveluihin.

Työnantajan antamasta selvityksestä tulisi käydä ilmi työkohteet ja työtehtävät
sekä ajanjakso tai -jaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.

7 §. Työvoiman käytön vähentäminen. Pykälä täsmentäisi menettelytapoja silloin,
kun yhteistoimintamenettelyssä on kyse taloudellisista tai tuotannollisista syistä toi-
meenpantava osa-aikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen.

Pykälän 1 momentin mukaan, kun työnantaja harkitsisi yhden tai useamman-
työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista hänen olisi annettava
yhteistoimintamenettelyjen aloittamista koskeva kirjallinen neuvotteluesitys viimeis-
tään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Kirjallisella neuvotteluesityksellä
tarkoitetaan kirjallista tietoa neuvottelujen aloittamisajasta ja -paikasta sekä neuvot-
teluissa käsiteltävistä asioista.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos työnantaja harkitsisi vähintään kymmenen
työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista työnan-
tajan tulee antaa tietyt käytettävissään olevat työvoiman vähentämistä koskevat tiedot
asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti. Näitä tietoja olisivat tiedot aiot-
tujen toimenpiteiden perusteista, alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja
osa-aikaistamisten määrästä. Lisäksi tulisi antaa selvitys periaatteista, joiden mukaan
irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisen kohteiksi joutuvat työntekijät
määräytyvät sekä arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että asian käsittelyyn osallistuisi myös henki-
löstön edustaja, jos lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen koskee vä-
hintään kolmea työntekijää, taikka jos työnantaja tai henkilöstön edustaja niin vaatii.
Työntekijällä olisi aina mahdollisuus vaatia henkilöstön edustajaa mukaan asian kä-
sittelyyn, kun häntä koskevaa asiaa käsitellään yhteistoimintamenettelyssä. Tästä sää-
dettäisiin 5 §:n 2 momentissa.

Niin sanotusta muutosturvasta on kuntasektorilla sovittu kunnallisen yleisen vir-
ka- ja työehtosopimuksen määräyksin.

8 §. Vuokratyövoiman käyttö. Pykälässä säädettäisiin erityisestä työnantajan ilmoitta-
misvelvollisuudesta silloin, kun yhteistoiminnassa käsiteltävä asia koskee ulkopuoli-
sen työvoiman käyttöä. Alihankintaa koskevan käytön periaatteista työnantajan olisi
annettava vuosittain selvitys ehdotuksen 6 §:n 3 momentin mukaan.

Pykälän 1 momentin mukaan vuokratyövoiman käytön periaatteet olisi käsiteltä-
vä yhteistoimintamenettelyssä.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos työnantaja harkitsee sopimusta vuokratyövoi-
man käytöstä, siitä tulisi ilmoittaa niille henkilöstön edustajille, joiden edustamien
työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Ilmoitus
annettaisiin joka kerta ennen vuokratyövoiman käyttöä koskevan sopimuksen teke-
mistä. Ilmoituksesta tulisi käydä ilmi vuokratyöntekijöiden määrä, heidän työtehtä-
vänsä ja työkohteensa, sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso, jona mainittua työvoi-
maa aiotaan käyttää.

Saatuaan 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, asianomaisella henkilöstön
edustajalla on oikeus tämän ilmoituksen antamista seuraavana toisena työpäivänä
vaatia työnantajan harkitseman sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotte-
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luissa. Päiviä arvioitaessa asiaan ei vaikuta henkilöstöryhmän edustajan omat työ- tai
vapaa-aikajärjestelyt, vaan ne määräytyisivät tässä tapauksessa tavanomaisen viisipäi-
väisen työviikon mukaan.

Asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut olisi käytävä viikon kuluessa vaatimuk-
sen esittämisestä. Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltäisiin muun muassa työnanta-
jan harkitseman sopimuksen perusteet, sen vaikutukset työnantajan omiin työnteki-
jöihin ja vuokratyövoiman laajuuteen liittyvät vaihtoehdot. Tänä aikana työnantaja ei
saisi tehdä käsiteltävästä asiasta sopimusta vuokratyövoiman käyttämisestä. Määrä-
ajan jälkeen työnantaja voisi tehdä asiasta päätöksen.

Pykälän 4 momentissa olisi työnantajan 3 momentissa tarkoitettua neuvotteluvel-
voitetta koskeva rajaus. Henkilöstön edustaja ei voisi vaatia yhteistoimintaneuvotte-
luja, jos niiden tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota kun-
nan henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita. Vastaava rajaus koskisi
myös sellaisia lyhytaikaisia ja kiireellisiä töitä sekä asennus-, korjaus- tai huoltotöitä,
joiden teettäminen ei ole mahdollista kunnan omalla henkilöstöllä.

9 §. Liikkeen luovutus. Pykälässä säädetään liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaa-
jan tiedottamisvelvollisuudesta henkilöstön edustajille.

Pykälän 1 momentin mukaan liikkeen luovuttajan tai luovutuksensaajan on selvi-
tettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee,
luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta
työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä
suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Pykälän 2 momentin mukaan luovuttajan olisi annettava 1 momentissa tarkoite-
tut hallussaan olevat tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ennen luovu-
tuksen toteutumista.  Vastaavasti luovutuksensaajan olisi annettava 1 momentissa
tarkoitetut tiedot henkilöstöryhmien edustajille hyvissä ajoin ja viimeistään viikon
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

10 §. Henkilöstöryhmän edustajan aloiteoikeus. Pykälässä säädetään henkilöstönryh-
män edustajalle oikeus pyytää yhteistoimintamenettely aloittamista. Työnantajan on
tällöin käynnistettävä yhteistoimintamenettely tai annettava viipymättä kirjallinen
selvitys siitä, millä perusteella työnantaja ei pidä yhteistoimintamenettelyä tarpeellise-
na.

11 §. Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen. Pykälän 1 momentissa todetaan yhteis-
toimintavelvoitteen täyttyneen, kun asia on käsitelty 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Tämä viittaus tarkoittaa paitsi sitä, miten 4 §:ssä tarkoitetut, yhteistoiminnan piiriin
kuuluvat asiat on käsiteltävä, myös 5 §:n 3 momentissa tarkoitettuja erikseen säädet-
tyjä yhteistoimintamenettelyjä. Tällaisia asioita, joista yhteistoimintamenettelyä kos-
kevan 5 §:n yleissäännöksen ohella on säädetty erikseen, ovat työvoiman käytön vä-
hentäminen 7 §:n mukaan, vuokratyövoiman käyttö 8 §:n mukaan ja liikkeen luovu-
tus 9 §:n mukaan.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteistoimintavelvoitteen voidaan katsoa täytty-
neen myös silloin, kun työntekijät, joita asia koskee, ovat osallistuneet asian valmiste-
luun itse tai edustajiensa välityksellä, eikä asiassa ole tämän jälkeen tapahtunut muu-
toksia. Tällaisessa valmistelussa työnantajan on tuotava ilmi se, että valmistelun on
tarkoitus korvata yhteistoimintamenettely. Kunnan toimintaa pyritään suunnittele-
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maan ja toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Erää-
nä keinona on ollut henkilöstön mukaan ottaminen heitä itseään koskevien asioiden
valmisteluun. Säännöksen tarkoituksena on välttää sellaisten asioiden käsittelyä yh-
teistoimintamenettelyssä, jotka ovat jo henkilöstön tiedossa sen vuoksi, että he itse tai
heidän edustajansa ovat osallistuneet asian valmisteluun. Tällöin yhteistoimintame-
nettelyä ei tarvitsisi toteuttaa. Jos asia on kuitenkin valmistelun jälkeen muuttunut
sisällöltään eivätkä henkilöstö tai heidän edustajansa ole voineet osallistua tällaisen
muutoksen valmisteluun, asia tulisi käsitellä tavanomaisesti yhteistoimintamenette-
lyssä.

Pykälän 3 momentti koskisi tilanteita, joissa työnantajan harkitsemat irtisanomi-
set, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset kohdistuisivat alle kymmeneen työntekijään
taikka enintään 90 päivää kestävät lomauttamiset vähintään kymmeneen työnteki-
jään. Näissä tilanteissa työnantajan katsottaisiin täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa,
kun neuvotteluja olisi käyty 14 päivän aikana niiden alkamisesta lukien. Neuvottelui-
hin varattu aika tarkoittaisi kalenteripäiviä ja aika laskettaisiin ensimmäisestä neuvot-
telupäivästä tämä mukaan lukien. Neuvotteluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täytty-
misestä voitaisiin sopia myös toisin neuvotteluun osallistuneiden kesken.

Pykälän 4 momentti koskisi työnantajan harkitsemia irtisanomisia, lomauttami-
sia ja osa-aikaistamisia ja 90 päivää pidempiä lomautuksia, kun ne kohdistuvat vähin-
tään kymmeneen viranhaltijaan tai työntekijään. Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen
olisi muutoin sama kuin 3 momentissa, mutta neuvotteluaika olisi kuusi viikkoa.
Myös tästä neuvotteluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä voitaisiin sopia
toisin.

12 §. Yhteistoimintaelin. Pykälässä säädetään edustuksellisesta yhteistoimintaelimes-
tä ja siitä tehtävästä sopimuksesta. Työnantaja ja henkilöstön edustajat voivat sopia,
että kuntaan tai sen tietylle hallinnon alaa tai virastoa varten asetetaan yhteistoiminta-
elin. Yhteistoimintaelimessä voidaan käsitellä asioita, jotka koskevat henkilöstöä ylei-
sesti. Kun asiaa on käsitelty yhteistoimintaelimessä, ei sitä tarvitse sen jälkeen käsitellä
enää erikseen yksittäisten työntekijöiden kanssa.

Halutessaan kunnat voisivat asettaa myös yhteisiä yhteistoimintaelimiä. Tähän
voi olla tarvetta, jos kunnat tuottavat palveluja yhdessä tai ryhtyvät valmistelemaan
palvelujen yhdessä tuottamista. Sopimus yhteistoimintaelimestä tulisi tehdä kaikkien
siihen osallistuvien kuntien ja näiden kuntien henkilöstön edustajien kesken.

Pykälän 2 momentin mukaan yhteistoimintaelimestä tehtävästä sopimuksesta tu-
lee käydä ilmi asiat, jotka yhteistoimintaelimessä voidaan käsitellä, yhteistoimintaeli-
men kokoonpano ja toimikauden pituus. Jos muuta ei ole sovittu, toimikausi on neljä
vuotta.

Pykälän 3 momentin mukaan sopimus yhteistoimintaelimestä voidaan tehdä mää-
räajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin sopimuksen irtisanomisaika on
kuusi kuukautta, jollei muuta ole sovittu.

13 §. Yhteistoimintamenettelyistä poikkeaminen. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi
ennalta mahdollisuus yhteistoimintamenettelystä poikkeamiseen tietyissä tilanteissa.
Pykälän 1 momentin mukaan, jos viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toi-
minnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta
tietää, ovat yhteistoiminnan esteenä, voidaan asiassa tehdä päätös ilman yhteistoimin-
tamenettelyä. Tällöin pykälän 2 momentin mukaan asia on käsiteltävä yhteistoimin-
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tamenettelyssä viivytyksettä sen jälkeen, kun mainittua yhteistoiminnan estetä ei enää
ole. Yhteistoimintamenettelyn yhteydessä työnantajan on selvitettävä syyt poikkeuk-
selliselle menettelylle.

14 §. Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen. Pykälässä säädettäisiin yhteistoimin-
taneuvotteluista pidettävästä pöytäkirjasta. Työnantajan olisi huolehdittava siitä, että
neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, jos joku neuvotteluihin osallistuneista sitä pyy-
tää. Pöytäkirjasta tulisi käydä ilmi neuvottelujen ajankohdat ja niihin osallistuneet
henkilöt sekä neuvottelujen tulos ja mahdolliset osapuolten eriävät kannanotot.

15 §. Salassapitovelvollisuus. Pykälässä säädetään salassapidosta, koska yhteistoimin-
tamenettelyssä voidaan käsitellä luottamuksellisia tietoja. Vuorovaikutuksellisen yh-
teistoiminnan kannalta säännöksen tulee rajoittua suhteellisuus- ja kohtuullisuus-
näkökohdat huomioon ottaen välttämättömään. Pykälän 1 momentin mukaan työn-
tekijän ja henkilöstön edustajan on pidettävä salassa yhteistoimintamenettelyssä saa-
mansa tiedot, jotka koskevat kunnan turvajärjestelyjä tai taloudellista asemaa, ja täl-
laisten tietojen leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan kuntaa tai tämän liike- tai
sopimuskumppania. Työnantajan olisi ilmoitettava yhteistoimintamenettelyn yhtey-
dessä tiedot salassa pidettäviksi.

Pykälän 2 momentissa mahdollistettaisiin yhteistoimintamenettelyn tarkoituksen
mukaisesti, että salassapitovelvollinen työntekijä tai henkilöstön edustaja saisi kuiten-
kin käsitellä edellä tarkoitettuja tietoja muiden työntekijöiden tai heidän edustajiensa
kanssa, jos se olisi aiheellista näiden työntekijöiden aseman kannalta. Tässä yhteydes-
sä salassapitovelvollinen joutuisi siten harkitsemaan yhteistoiminnassa käsiteltävien
asioiden tärkeyden ja toisaalta salassa pidettävien asioiden luonteen perusteella, onko
asian käsittely aiheellista laajemmin ja keiden kanssa se on tarpeen.

Pykälän 3 momentti suojaisi työntekijöiden yksityisyyttä. Sen mukaan salassa olisi
pidettävä yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja muutoin häntä
henkilökohtaisesti koskevat tiedot, ellei henkilö, jonka suojaksi salassapitovelvolli-
suudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan tietojen luovuttamiseen. Tästä
työnantajan ei tarvitsisi erikseen ilmoittaa.

Henkilöstön edustajan salassapitovelvollisuus jatkuisi vielä hänen edustaja-ase-
mansa päättymisen jälkeen pykälän 4 momentin mukaan.

16 §. Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelumää-
räyksiin. Pykälässä säädettäisiin työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän ensisijaisuu-
desta. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvien asioiden käsittelystä saattaa olla
sovittu myös työ- tai virkaehtosopimuksissa. Tästä syystä saattaisi syntyä tilanne, jos-
sa samaa asiaa olisi käsiteltävä sekä tämän lain mukaisessa yhteistoimintamenettelys-
sä että työ- tai virkaehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti, jolloin asia
viime kädessä ratkaistaan asianomaisten liittoneuvottelujen jälkeen työtuomioistui-
messa. Koska olisi epätarkoituksenmukaista käsitellä samaa asiaa kahdessa eri menet-
telyssä, ehdotetaan, että jos tässä laissa tarkoitettu asia tulisi käsiteltäväksi myös työn-
antajaa sitovan työ- tai virkaehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukaisesti, ei
yhteistoimintaneuvotteluja aloitettaisi tai jo aloitetut neuvottelut olisi keskeytettävä,
jos työnantaja tai työehtosopimukseen sidottu työntekijöitä edustava luottamusmies
vaatii asian käsittelemistä työehtosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä.
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17 §. Sopimisoikeus. Kuten esityksen yleisperusteluissa on todettu, kunnan ja kunnan
henkilöstön välinen yhteistoiminta on perustunut sopimukseen, jonka kunnallinen
työmarkkinalaitos ja valtakunnalliset kunta-alan työmarkkinajärjestöt ovat tehneet.
Ehdotetulla lailla ei ole tarkoitettu tarpeettomasti rajoittaa alan työmarkkinaosapuol-
ten mahdollisuuksia sopia yhteistoimintamenettelystä.

Pykälän 1 momentin mukaan sopimisoikeus on vain kunnallisella työmarkkina-
laitoksella ja asianomaisilla työntekijöiden ja viranhaltijoiden valtakunnallisilla yh-
distyksillä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen asema perustuu siitä annettuun lakiin
(254/1993), jonka mukaan kunnallinen työmarkkinalaitos toimii kuntien ja kun-
tayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa. Kunnallisen virkaehtosopimuslain
(669/1970) 3 §:n mukaan kunnallisen virkaehtosopimuksen sopimusosapuolina
ovat kunnallinen työmarkkinalaitos ja sellainen rekisteröity yhdistys, jonka varsinai-
siin tarkoituksiin kuuluu viranhaltijan etujen valvominen kunnallisissa palvelussuh-
teissa (viranhaltijayhdistys) ja jonka kanssa kunnallinen työmarkkinalaitos harkitsee
tarkoituksenmukaiseksi virkaehtosopimuksen tekemisen. Asianomaisilla viranhalti-
joiden valtakunnallisilla yhdistyksillä tarkoitetaan näitä kunnallisen työmarkkinalai-
toksen tunnustamia yhdistyksiä, joiden kanssa kunnallinen työmarkkinalaitos on
tehnyt kunnallisen pääsopimuksen.

Pykälän 1 momentin mukaisella sopimuksella voitaisiin poiketa siitä, mitä 4 §:ssä
säädetään yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista, 5 §:ssä yhteistoimintamenettelys-
tä, 6 §:ssä henkilöstölle annettavista tiedoista, 8 §:ssä vuokratyövoiman käytöstä,
10 §:ssä henkilöstöryhmän edustajan aloiteoikeudesta, 11 §:ssä yhteistoimintavelvoit-
teen täyttymisestä, 12 §:ssä yhteistoimintaelimestä, 13 §:ssä yhteistoimintamenette-
lystä poikkeamisesta ja 14 §:ssä yhteistoimintamenettelyjen kirjaamisesta.

Pykälässä on otettu huomioon joukkovähentämisdirektiivin ja liikkeen luovutus-
direktiivin säännökset. Direktiiveissä turvattuja työntekijöiden oikeuksia ei voida vä-
hentää, joten jäsenvaltiot eivät voi sallia poikkeamista näiden direktiivien säännöksis-
tä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisin sopimuksin, mikäli poikkeaminen voisi
johtaa työntekijöiden suojan heikkenemiseen. Tämän vuoksi säännöksessä tarkoite-
tuilla valtakunnallisilla sopimuksilla voitaisiin sopia laista poiketen vain niistä asiois-
ta, jotka eivät kuulu liikkeenluovutusdirektiivin ja joukkovähentämisdirektiivin so-
veltamisalaan.

Tämän lain mukaisen yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu osittain myös sel-
laisia asioita, joista sopiminen työ- ja virkaehtosopimusvaikutuksin ei työehtosopi-
muslain eikä kunnallisen virkaehtosopimuslain mukaan ole mahdollista tai joista
sopiminen aiheuttaisi tarpeetonta epäselvyyttä. Tämän vuoksi ehdotetaan pykälän
2 momentissa, että tässä pykälässä tarkoitetulla sopimuksella olisi samat oikeusvaiku-
tukset kuin työ- tai virkaehtosopimuksella.

Lisäksi momentin mukaan sopimukseen sidottu työnantaja olisi oikeutettu sovel-
tamaan sopimusta myös sellaisiin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jotka eivät kuulu
asianomaisiin palkansaajajärjestöihin eivätkä siten ole sidottuja sopimukseen, mutta
kuuluvat kuitenkin sopimuksessa tarkoitettuun henkilöryhmään.

18 §. Vapautus työstä ja korvaukset. Pykälässä säädettäisiin yhteistoimintamenette-
lyyn osallistuvan henkilöstön edustajan työstä vapautuksesta ja siihen osallistumisen
ajalta maksettavista korvauksista, jotta henkilöstön edustajat voisivat hoitaa asemas-
taan johtuvat tehtävät asianmukaisesti.
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Pykälän 1 momentin mukaan henkilöstön edustajalla olisi oikeus saada työaikana
tapahtuvaa yhteistoimintamenettelyä varten vapautusta työstään laissa tarkoitettu-
jen tehtävien hoitamista varten. Oikeus vapautukseen tarkoittaisi riittävää aikaa, jon-
ka edustaja tarvitsee kutakin tapausta varten erikseen. Se tarkoittaisi nimenomaan
vapautusta säännöllisistä työtehtävistä vapaan ajalta. Vapautus käsittäisi osallistumi-
sen yhteistoimintaa koskeviin kokouksiin, joihin osallistuu myös työnantajan edus-
taja. Sen lisäksi oikeus työstä vapautukseen käsittäisi ajan, jonka henkilöstön edustaja
tarvitsee työnantajansa kanssa käytäviin neuvotteluihin valmistautumiseen. Tällaista
aikaa on sekä henkilöstön edustajien keskinäinen valmistautuminen neuvotteluihin
että henkilöstön edustajan perehtyminen annettuun neuvotteluesitykseen tai -aloit-
teeseen ja neuvotteluja koskevaan työnantajan antamaan aineistoon. Henkilöstön
edustajalla olisi oikeus saada riittävästi vapautusta työstään myös yhteistoimintakou-
lusta varten. Koulutuksen tulisi liittyä tämän lain toimeenpanoon työpaikalla ja työn-
antajan ja henkilöstön edustajan olisi sovittava yhteistoimintakoulutuksen ajankoh-
dasta erikseen.

Työnantajan olisi myös korvattava työstä vapautuksen ajalta aiheutuva ansion
menetys. Tämä tarkoittaisi sitä palkkaa, jonka henkilö saisi sinä aikana, jos hän tekisi
työtä. Kuukausipalkkaisten osalta ansion menetyksen korvaaminen on selkeää. Urak-
kapalkkaisten osalta se tarkoittaisi yleensä keskituntiansion mukaista korvausta.
Tuntipalkkaisten osalta korvaus voitaisiin laskea muutoinkin siten, kuin luottamus-
miehen ja työsuojeluvaltuutetun ansion menetyksen korvauksien laskennasta on
sovittu sovellettavassa työehtosopimuksessa, jos niissä on sellaisia määräyksiä. Muus-
ta kuin edellä tarkoitusta vapautuksesta ja siltä ajalta tulevasta korvauksesta olisi hen-
kilöstön edustajan ja työnantajan sovittava erikseen.

Pykälän 2 momentti koskisi korvauksia tilanteista, kun henkilöstön edustaja osal-
listuu työaikansa ulkopuolella laissa tarkoitettuun yhteistoimintamenettelyyn tai
suorittaa muun työnantajan kanssa sovitun yhteistoimintaan liittyvän tehtävän. Täl-
löin edellytettäisiin, että kysymyksessä on laissa tarkoitettu yhteistoimintamenettely
tai että asiasta on erikseen ennakolta sovittu työnantajan kanssa. Työajan ulkopuolel-
la suoritettaviin tehtäviin käytettyä aikaa ei kuitenkaan luettaisi työajaksi.

Työnantajan olisi maksettava henkilöstön edustajalle edellä tarkoitettuun tehtä-
vään käytetyltä ajalta korvaus, joka vastaa hänen säännöllisen työajan palkkaansa.
Korvaus laskettaisiin tässäkin tapauksessa noudattaen 1 momentissa kuvattuja pal-
kan laskentaperiaatteita sen mukaan, mitä henkilöstön edustaja olisi säännöllisessä
työssään ansainnut sinä aikana.

19 §. Hyvitys. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työntekijälle maksettavasta hyvi-
tyksestä niissä tilanteissa, joissa työnantaja on irtisanonut, lomauttanut tai osa-ai-
kaistanut työntekijän jättäen tahallisesti tai ilmeisestä huolimattomuudesta noudat-
tamatta, mitä ehdotetun lain 5 ja 7 §:ssä säädetään. Hyvitys olisi lain rikkomisesta
työnantajalle tuleva luonteeltaan yksityisoikeudellinen seuraamus.

Työnantaja olisi velvollinen suorittamaan hyvitystä yhteistoimintamenettelyyn
liittyvien velvoitteiden laiminlyönnistä riippumatta siitä, onko irtisanominen, lo-
mauttaminen tai osa-aikaistaminen ollut lain mukainen tai ei. Työnantaja olisi velvol-
linen maksamaan hyvitystä silloinkin, kun voidaan näyttää, ettei neuvotteluvelvoit-
teen asianmukainen täyttäminen olisi johtanut muuhun tulokseen. Hyvitysvelvolli-
suuden syntyminen ei siten edellytä syy-yhteyttä neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnin
ja suoritetun ratkaisun välillä.
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Ehdotuksen mukaan hyvityksenä olisi maksettava enintään 30 000 euroa. Hyvi-
tyksen määrälle ei ehdoteta vähimmäismäärää.

Pykälän 2 momentin mukaan hyvityksen suuruutta määrättäessä olisi otettava
huomioon yhteistoimintavelvoitteen laiminlyönnin aste ja työnantajan olot yleensä
sekä työntekijään kohdistetun toimenpiteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika.
Hyvityksen määrää mitoitettaessa arvioinnissa vaikuttavia tekijöitä olisivat yhteistoi-
mintamenettelyn laatu ja laajuus. Mitä vakavammasta menettelyrikkomisesta olisi
kysymys, sitä suurempi tuomittavan hyvityksen tulisi olla. Hyvityksen määrään vai-
kuttavana tekijänä olisi vastaavasti otettava huomioon paitsi työntekijään kohdiste-
tun toimenpiteen luonne myös se, kuinka kauan hän on ollut työnantajan palveluk-
sessa. Jos työnantajan laiminlyöntiä voitaisiin pitää vähäisenä, voitaisiin hyvitys jättää
tuomitsematta. Asiassa tulisi suorittaa kokonaisarvio ottaen huomioon kaikki asiaan
vaikuttavat seikat.

Pykälän 3 momentin mukaan työntekijän oikeus hyvityksen raukeaisi, jos kannet-
ta työ- tai virkasuhteen kestäessä ei nostettaisi kahden vuoden kuluessa sen kalenteri-
vuoden päättymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Irtisanomisti-
lanteissa eli jos työ- tai virkasuhde päättyy, oikeus hyvitykseen raukeaisi, jos sitä koske-
vaa kannetta ei nostettaisi kahden vuoden kuluessa siitä, kun työ- tai virkasuhde on
päättynyt.

20 §. Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen. Pykälässä säädettäisiin 19 §:ssä ehdote-
tun hyvityksen rahamäärän tarkistamisesta rahanarvon muutosta vastaavasti kolmi-
vuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella, jotta hyvityksen enimmäismäärä säilyt-
täisi arvonsa.

21 §. Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten käsittely. Tähän lakiin perustuvat riita-
asiat ja hyvitysvaatimukset käsiteltäisiin yleisessä tuomioistuimessa. Tällöin hallinto-
tuomioistuimet eivät tutki tätä lakia koskevia menettelyvirheväitteitä tai muuta tähän
lakiin perustuvia riita-asioita. Näin ollen mahdolliset oikaisuvaatimukset ja kunnal-
lisvalitukset jätetään tutkimatta.

22 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväksi rangais-
tus yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Kuntaa työnantajana edustava viranhal-
tija tai työntekijä, joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta mitä
4–6, 8 ja 9 §:ssä säädetään, on tuomittava kunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkomi-
sesta sakkoon. Vastuu työnantajaa edustavien henkilöiden kesken määräytyy rikos-
lain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Pykälän 2 momentin mukaan 14 §:ssä ehdotetun salassapitovelvollisuuden rikko-
misesta tuomittaisiin rangaistus rikoslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jollei
teosta muulla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa rangaistusta. Sään-
nös vastaa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa koskevissa muissa vas-
taavissa laeissa säädettyä seuraamusta.

23 §. Voimaantulo. Pykälä 1 momentissa säädettäisiin lain voimaantuloajankohdasta.
Voimassa oleva yleissopimus yhteistoimintamenettelystä on voimassa toistaiseksi ja
se voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yleissopimuk-
sen nojalla on myös voimassa paikallisia yhteistoimintasopimuksia. Lain hyväksymi-
sen jälkeen tulisi sopimuksen tehneillä olla mahdollisuus ottaa huomioon muuttu-



Kunnallisen yt-toimikunnan mietintö

3 1

neet olosuhteet ja tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että laki tulisi voimaan ai-
kaisintaan kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä.

Lakia sovellettaisiin myös seutuyhteistyökokeilusta annetussa laissa tarkoitetuissa
seudullisissa toimielimissä. Seutuyhteistyökokeilu on voimassa määräajan vuoden
2012 loppuun.

2 Voimaantulo

Voimassa oleva yleissopimus yhteistoimintamenettelystä on voimassa toistaiseksi ja
se voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Yleissopimuk-
sen nojalla on myös voimassa paikallisia yhteistoimintasopimuksia. Lain hyväksymi-
sen jälkeen tulisi sopimuksen tehneillä olla mahdollisuus ottaa huomioon muuttu-
neet olosuhteet ja tästä syystä olisi tarkoituksenmukaista, että laki tulisi voimaan ai-
kaisintaan kuuden kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä.

3 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa on kyse yhteistoimintame-
nettelyn piiriin kuuluvien asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuvan vaikuttamismah-
dollisuuden järjestämisestä. Ehdotettavat säännökset määrittelevät menettelytapoja
yhteistoiminnan piiriin kuuluvia asioita valmisteltaessa, säännöksillä ei kuitenkaan
puututtaisi kunnan päätösvaltaan. Esityksellä ei siten puututa kunnallisen itsehallin-
toon kuuluvaan itsenäiseen päätöksentekoon.
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LAKIEHDOTUS:

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimin-
taa kunnissa. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yh-
teisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen
ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koske-
vien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnallisen palvelutuotannon tu-
loksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnissa
ja kuntayhtymissä. Mitä tässä laissa jäljempänä säädetään kunnista, sovelletaan myös
kuntayhtymiin.

Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kuntaan virka- tai työsuhteessa olevaa henkilöä.

Tätä lakia ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnan kunnissa eikä kuntayhtymissä.

3 §
Yhteistoiminnan osapuolet

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta työnantajana ja sen
palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työntekijä, jota yh-
teistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee ja hänen esimiehensä taikka henki-
löstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat
sekä työnantajan edustaja.  Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osa-
puolena voi olla myös luovutuksensaaja.

Henkilöstöä voi yhteistoimintaneuvotteluissa edustaa työ- tai virkaehtosopimuksen
perusteella valittu luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai muu henkilöstön nimeä-
mä edustaja.

Jos jollakin henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua 2 momentissa
tarkoitetun edustajan valintaan, heillä on oikeus valita keskuudestaan enintään kah-
deksi vuodeksi kerrallaan yhteistoimintaedustaja, jos enemmistö heistä niin päättää.
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Yhteistoimintaedustajan vaalin tai muun valintamenettelyn järjestävät henkilöstö-
ryhmän enemmistöön kuuluvat työntekijät siten, että kaikilla tähän enemmistöön
kuuluvilla on tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajan valintaan. Vastaavasti yh-
teistoimintaedustajan voivat valita keskuudestaan myös sellaisen henkilöstöryhmän
työntekijät, jotka eivät ole valinneet 2 momentissa tarkoitettua luottamusmiestä, vaik-
ka heillä olisi siihen oikeus.

Yhteistoimintaedustajan irtisanomissuojasta on hänen toimikautensa ajan voimassa
mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 38 §:n 2 momentissa ja
työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen irtisanomis-
suojasta.

4 §
Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset
asiat, jotka koskevat:
1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa

tai kunnan palvelurakenteessa, kuten kuntajakoa koskevat muutokset tai muutok-
set kuntien välisessä yhteistyössä;

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henki-
löstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;

3) henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyh-
teisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lo-
mauttamista tai irtisanomista.

Mikäli kunnan talousarvioehdotus edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joiden toteutta-
minen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuk-
sia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on kä-
siteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnan hallitus tekee valtuustolle
lopullisen talousarvioehdotuksen.

Kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain sellainen henkilöstö-
tai muu suunnitelma, josta tulee käydä ilmi ainakin periaatteet erilaisten työsuhde-
muotojen käytöstä.

5 §
Yhteistoimintamenettely

Ennen kuin työnantaja ratkaisee 4 §:ssä tarkoitetun asian, hänen on neuvoteltava
yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toi-
menpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden
kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista.
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Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti asianomaisen henkilön ja
työnantajan välillä. Työntekijän pyynnöstä asian käsittelyyn voi osallistua myös
3 §:ssä tarkoitettu henkilöstön edustaja. Jos asia koskee vain osaa henkilöstöstä, voi-
daan asia käsitellä niiden henkilöiden tai henkilöstön osan edustajien kanssa, joita
asia koskee. Jos asia koskee yhtä useampaan henkilöstöryhmään kuuluvia työnteki-
jöitä, asia on käsiteltävä työnantajan ja asianomaisten henkilöstöryhmien edustajien
yhteisessä kokouksessa, ellei muuta ole sovittu.

Lisäksi yhteistoimintamenettelyyn sovelletaan, mitä 7 §:ssä säädetään, jos kyseessä on
4 §:n 4 kohdassa tarkoitettu työvoiman vähentämistilanne, mitä 8 §:ssä säädetään, jos
yhteistoimintamenettelyssä käsitellään vuokratyövoiman käyttöä ja mitä 9 §:ssä sää-
detään, jos kyseessä on liikkeen luovutus.

6 §
Tietojen antaminen

Ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista työnantajan tulee antaa asianomaisille
työntekijöille sekä heidän edustajilleen yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävän asian
käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot siten, että he voivat riittävästi perehtyä ja valmis-
tautua käsiteltävään asiaan.

Kunnan tulee kerran vuodessa antaa henkilöstölle tiedot kunnan työllisyystilantees-
ta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden todennäköisestä kehityksestä. Kunnan
on annettava neljännesvuosittain henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään kun-
nan työvoimatilannetta kuvaava selvitys kunnan määräaikaisissa ja osa-aikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijöiden määrästä.

Kunnan on vuosittain esitettävä henkilöstöryhmien edustajille heidän pyynnöstään
selvitys kunnassa sovellettavista periaatteista tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vas-
tuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain ( ) 2 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuun alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä.
Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet, työtehtävät sekä ajanjakso tai –jaksot, joina
mainittua työvoimaa käytetään.

7 §
Työvoiman käytön vähentäminen

Jos kyseessä on 4 §:n 4 kohdassa tarkoitettu asia, ja työnantaja harkitsee yhden tai
useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, työnanta-
jan on annettava kirjallinen neuvotteluesitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistä-
miseksi viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90
päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöi-
den edustajille kirjallisesti käytettävissä olevat tiedot:
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1) aiottujen toimenpiteiden perusteista;
2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä;
3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikais-

tamisten kohteiksi joutuvat työntekijät määräytyvät; sekä
4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisanomiset, lomauttamiset ja osa-aikaistamiset pan-

naan toimeen.

Asian käsittelyyn osallistuu myös 3 §:ssä tarkoitettu henkilöstön edustaja, jos lomaut-
taminen, osa-aikaistaminen tai irtisanominen koskee vähintään kolmea työntekijää,
taikka jos työnantaja tai henkilöstön edustaja niin vaatii.

8 §
Vuokratyövoiman käyttö

Yhteistoimintamenettelyssä on käsiteltävä vuokratyövoiman käyttöä koskevat peri-
aatteet.

Työnantajan  harkitessa sopimusta 1 momentissa tarkoitetun työvoiman käytöstä,
siitä tulee ilmoittaa niille henkilöstön edustajille, joiden edustamien työntekijöiden
työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi. Ilmoituksesta tulee käy-
dä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja työkohteensa,
sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai -jaksot, jona mainittua työvoimaa käytetään.

Saatuaan 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, asianomaisella henkilöstön edusta-
jalla on oikeus viimeistään työnantajan ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä
vaatia työnantajan harkitseman sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotte-
luissa. Neuvottelut on käytävä viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Työnantaja
ei saa yhteistoimintaneuvottelujen aikana tehdä käsiteltävää sopimusta vuokratta-
vien työntekijöiden käyttämisestä.

Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan voi vaatia 3 momentissa tarkoitettua yhteistoi-
mintamenettelyä, kun tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä,
jota kunnan henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita tai kun kysymyk-
sessä on sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen työ taikka asennus-, korjaus- tai huolto-
työ, jonka teettäminen ei ole mahdollista kunnan omalla henkilöstöllä.

9 §
Liikkeen luovutus

Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajil-
le, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:
1) luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta;
2) luovutuksen syyt;
3) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset

seuraukset; sekä
4) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.
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Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa mainitut tiedot henkilös-
tön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan
on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon
kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

10 §
Henkilöstöryhmän edustajan aloiteoikeus

Jos henkilöstöryhmän edustaja pyytää yhteistoimintamenettelyn aloittamista 4 §:ssä
tarkoitetussa asiassa, työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintamenettely pyyn-
nössä tarkoitetusta asiasta noudattaen mitä 5–9 §:ssä säädetään, tai annettava viipy-
mättä kirjallinen selvitys, millä perusteella työnantaja ei pidä yhteistoimintamenette-
lyä tarpeellisena.

11 §
Yhteistoimintavelvoitteen täyttyminen

Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun asia on käsitelty 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Yhteistoimintavelvoitteen voidaan katsoa täyttyneen myös silloin, kun työntekijät,
joita asia koskee, ovat osallistuneet asian valmisteluun itse tai edustajiensa välityksellä,
eikä asiassa ole tämän jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Työnantajan on täl-
laisessa valmistelussa tuotava ilmi käsittelyn korvaavan yhteistoimintamenettelyn.

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, lomauttamiset tai osa-aikaistamiset koh-
distuvat alle kymmeneen työntekijään taikka enintään 90 päivää kestävät lomautta-
miset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katsotaan täyttä-
neen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty 14 päivää niiden alkamisesta
lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset, osa-aikaistamiset tai 90 päivää pidemmät
lomauttamiset kohdistuvat vähintään kymmeneen työntekijään, työnantajan katso-
taan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty vähintään kuu-
den viikon aikana niiden alkamisesta lukien, ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin
sovita.

12 §
Yhteistoimintaelin

Työnantaja ja henkilöstön edustajat voivat sopia, että tässä laissa tarkoitetut yhteistoi-
minnan piiriin kuuluvat asiat käsitellään työnantajan ja henkilöstön edustajien yhtei-
sessä yhteistoimintaelimessä. Tarvittaessa voidaan sopia useamman kunnan yhteises-
tä yhteistoimintaelimestä.



Kunnallisen yt-toimikunnan mietintö

3 7

Yhteistoimintaelimestä tehtävästä sopimuksesta tulee käydä ilmi yhteistoimintaeli-
messä käsiteltävät asiat, yhteistoimintaelimen kokoonpano ja toimikauden pituus.
Yhteistoimintaelimen toimikausi on neljä vuotta, jollei muuta ole sovittu.

Sopimus yhteistoimintaelimestä voidaan tehdä määräajaksi tai olemaan voimassa
toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuu-
kautta, jollei muuta ole sovittu.

13 §
Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen

Jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen
tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yhteistoiminta-
menettelyn esteenä, voidaan 5 §:n 1 ja 4 kohdassa sekä 9 §:ssä tarkoitetussa asiassa
tehdä päätös ilman sitä edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun perusteita poikkeamiselle säännönmukaisesta menettelystä
ei enää ole. Samalla työnantajan on selvitettävä poikkeuksellisen menettelyn syyt.

14 §
Yhteistoimintaneuvottelujen kirjaaminen

Työnantajan on pyynnöstä huolehdittava siitä, että yhteistoimintaneuvotteluista laa-
ditaan pöytäkirja, josta käy ilmi ainakin neuvottelujen ajankohta, neuvotteluihin
osallistuneet henkilöt, neuvottelujen tulos ja mahdolliset osapuolten eriävät kannan-
otot. Neuvotteluissa läsnä olleet tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoi-
tuksellaan, ellei pöytäkirjan tarkastamisesta ja varmentamisesta ole sovittu toisin.

15 §
Salassapitovelvollisuus

Työntekijän ja henkilöstön edustajan on pidettävä salassa yhteistoimintamenettelys-
sä saamansa kunnan turvajärjestelyjä tai taloudellista asemaa koskevat tiedot, joiden
leviäminen olisi omiaan vahingoittamaan kuntaa tai tämän liike- tai sopimuskump-
pania, jos työnantaja ilmoittaa tiedot pidettäviksi salassa.

Salassapitovelvollinen saa kuitenkin, ilmoitettuaan salassapitovelvollisuudesta, käsi-
tellä näitä tietoja viranhaltijoiden, työntekijöiden tai asianomaisten henkilöstön edus-
tajien kassa, jos se on aiheellista näiden viranhaltijoiden tai työntekijöiden aseman
kannalta. Tällöin myös näillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä sekä heidän edustajil-
laan on velvollisuus pitää salassa heidän kanssaan käsitellyt tiedot.

Salassa on pidettävä myös yksityisen henkilön terveydentilaa, taloudellista asemaa ja
muutoin häntä henkilökohtaisesti koskevat tiedot, jollei henkilö, jonka suojaksi sa-
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lassapitovelvollisuudesta on säädetty, ole antanut suostumustaan tietojen luovutta-
miseen.

Henkilöstön edustajan salassapitovelvollisuus jatkuu vielä hänen edustaja-asemansa
päättymisen jälkeen.

16 §
Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja virkaehtosopimusten

neuvottelumääräyksiin

Jos tässä laissa tarkoitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia tulisi käsi-
tellä myös työnantajaa työehtosopimuslain (436/1946) nojalla sitovan työehtosopi-
muksen tai kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) nojalla sitova virkaehtoso-
pimuksen mukaisesti, yhteistoimintaneuvotteluja ei aloiteta tai ne on keskeytettävä,
jos työnantaja tai sopimukseen sidottuja työntekijöitä tai viranhaltijoita edustava
luottamusmies vaatii asian käsittelyä työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisessa neu-
vottelujärjestyksessä.

17 §
Sopimisoikeus

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja asianomaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden
valtakunnalliset yhdistykset voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä säädetään 4–6, 8 ja
10–14 §:ssä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla sopimuksilla on samat oikeusvaikutukset kuin
työehtosopimuksilla työehtosopimuslain ja virkaehtosopimuksilla kunnallisen vir-
kaehtosopimuslain mukaan.  Työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä saa siihen si-
dottu työnantaja soveltaa niihinkin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jotka eivät ole
sopimukseen sidottuja, mutta kuuluvat sopimuksessa tarkoitettuun henkilöstöryh-
mään.

18 §
Vapautus työstä ja korvaukset

Henkilöstön edustajalla on oikeus saada tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seksi samoin kuin yhteistoimintakoulutusta varten riittävästi vapautusta työstään.
Työnantajan ja henkilöstön edustajan on sovittava yhteistoimintakoulutuksen ajan-
kohdista. Työnantajan on korvattava työstä vapautuksesta aiheutuva ansion mene-
tys. Muusta vapautuksesta työstä ja ansionmenetyksen korvaamisesta on kussakin
tapauksessa sovittava asianomaisen henkilöstön edustajan ja työnantajan välillä.

Jos henkilöstön edustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella tämän lain mukaiseen
yhteistoimintaneuvotteluun tai suorittaa työnantajan kanssa sovitun muun tehtä-
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vän, työnantajan on suoritettava hänelle tehtävään käytetyltä ajalta korvaus, joka vas-
taa henkilöstön edustajan säännöllisen työajan palkkaa.

19 §
Hyvitys

Työnantaja, joka on irtisanonut, lomauttanut tai osa-aikaistanut työntekijän jättäen
tahallisesti tai ilmeisestä huolimattomuudesta noudattamatta, mitä 5 ja 7 §:ssä sääde-
tään, on määrättävä maksamaan irtisanotulle, lomautetulle tai osa-aikaistetulle työn-
tekijälle enintään 30 000 euron suuruinen hyvitys.

Hyvityksen suuruutta määrättäessä on otettava huomioon yhteistoimintavelvoitteen
laiminlyönnin aste ja työnantajan olot yleensä sekä työntekijään kohdistetun toimen-
piteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika. Jos työnantajan laiminlyöntiä voi-
daan kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen pitää vähäisenä, hyvitys voi-
daan jättää tuomitsematta.

Työntekijän tai viranhaltijan oikeus hyvitykseen on rauennut, jos kannetta työ- tai
virkasuhteen kestäessä ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päät-
tymisestä, jonka aikana oikeus hyvitykseen on syntynyt. Työ- tai virkasuhteen päätyt-
tyä oikeus hyvitykseen raukeaa, jollei sitä koskevaa kannetta panna vireille kahden
vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt.

20 §
Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen

Edellä 19 §:ssä säädetyn hyvityksen enimmäismäärä tarkistetaan rahanarvon muu-
tosta vastaavasti kolmivuotiskausittain valtioneuvoston asetuksella.

21 §
Riita-asioiden ja hyvitysvaatimusten käsittely

Tähän lakiin perustuvat riita-asiat ja hyvitysvaatimukset käsitellään yleisessä tuomio-
istuimessa.

22 §
Rangaistussäännökset

Kuntaa työnantajana edustava viranhaltija tai työntekijä, joka tahallaan tai huolimat-
tomuudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 4–6, 8 ja 9 §:ssä säädetään, on tuo-
mittava kunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnantajaa
edustavien henkilöiden kesken määräytyy rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädet-
tyjen perusteiden mukaan.
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Rangaistus 15 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-
koslain 38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jollei teosta muualla kuin rikoslain
38 luvun 1 §:ssä säädetä ankarampaa rangaistusta.

23 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan    päivänä         kuuta 20   .

Tätä lakia sovelletaan myös seutuyhteistyökokeilusta annetussa laissa säädetyssä
(560/2002) seudullisessa toimielimessä.
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(Tarkistamaton)

LAGFÖRSLAG:

Lag om samarbete mellan arbetsgivare och personal i kommunerna

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja samarbetet mellan arbetsgivare och personal i kom-
munerna. Syftet med samarbetet är att ge personalen möjlighet att i samförstånd med
arbetsgivaren delta i utvecklandet av kommunens verksamhet och ge personalen möj-
lighet att påverka beredningen av beslut som gäller deras eget arbete och arbetsgemen-
skapen samt samtidigt främja ett gott resultat i fråga om den kommunala servicepro-
duktionen och kvaliteten på personalens arbetsliv.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på samarbetet mellan arbetsgivare och personal i kommuner och
samkommuner. Vad som i denna lag bestäms om kommuner tillämpas också på sam-
kommuner.

I denna lag avses med arbetsgivare en person som är anställd i tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande i en kommun.

Denna lag tillämpas inte i kommunerna eller i samkommunerna inom landskapet
Åland.

3 §
Samarbetsparter

Parter i samarbete enligt denna lag är kommunen i egenskap av arbetsgivare och den
personal som är anställd hos kommunen. I samarbetet deltar den arbetstagare som
berörs av det ärende som skall behandlas vid samarbetsförfarandet och hans eller hen-
nes överordnade eller en företrädare för personalgruppen eller en del av den eller före-
trädarna för de berörda personalgrupperna samt en företrädare för arbetsgivaren. I
samband med överlåtelse av rörelse kan även förvärvaren av rörelse vara samarbets-
part.

Vid samarbetsförhandlingarna kan personalen representeras av en förtroendeman el-
ler en arbetarskyddsfullmäktig som har valts med stöd av arbets- eller tjänstekollektiv-
avtal eller någon annan av personalen utsedd representant.



Kunnallisen yt-toimikunnan mietintö

4 2

Om majoriteten av någon av personalgrupperna inte har rätt att delta i valet av den
representant som avses i 2 mom., kan de bland sig välja en företrädare för samarbete
för högst två år i sänder, om majoriteten av dem beslutar detta. Valet av företrädaren
för samarbete eller något annat valförfarande ordnas av de arbetstagare som hör till
majoriteten av någon personalgrupp så att alla som hör till denna majoritet har möj-
lighet att delta i valet av företrädare för samarbete. På motsvarande sätt kan denna
företrädare väljas av arbetstagarna inom en personalgrupp bland sig som inte har valt
en förtroendeman som avses i 2 mom., trots att de skulle ha rätt till det.

Om uppsägningsskyddet för en företrädare för samarbete till mandatperiodens ut-
gång gäller vad som i 38 § 2 mom. i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/
2003) och i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om uppsägningsskydd
för förtroendemän.

4 §
Ärenden som behandlas i samarbete

När det gäller samarbete mellan arbetsgivare och personal behandlas åtminstone såda-
na ärenden som gäller:
1) ändringar i organiseringen av arbetet eller kommunens servicestruktur som har

avsevärda verkningar för personalens ställning, såsom ändringar i kommunindel-
ningen eller ändringar i samarbetet mellan kommunerna,

2) principer för omorganisering av tjänsterna, om ärendet kan ha avsevärda verkning-
ar i fråga om personal, såsom användning av utomstående arbetskraft eller överlå-
telse av rörelse,

3) principer och planer som hänför sig till personalen, utvecklande av och likvärdigt
bemötande av personalen samt principer och planer som hänför sig till internt in-
formationsutbyte inom arbetsgemenskapen samt

4) överföring av arbetstagare till anställning på deltid, permittering eller uppsägning
av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl.

Om kommunens budgetförslag förutsätter sådana åtgärder vilkas genomförande san-
nolikt förorsakar flera uppsägningar, överföringar till anställning på deltid, permitte-
ringar eller avsevärda försämringar i anställningsvillkoren, skall åtgärderna behand-
las vid samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag
till fullmäktige.

I kommunen skall vid samarbetsförfarande årligen sammanställas en sådan personal-
plan eller annan plan av vilken åtminstone principerna för användningen av olika
anställningsformer framgår.

5 §
Samarbetsförfarande

Innan arbetsgivaren avgör ett ärende som avses i 4 § skall arbetsgivaren åtminstone
med de arbetstagare som saken gäller diskutera grunderna för, verkningarna av och
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alternativen för en åtgärd som är under beredning i en anda av samarbete och i syfte att
uppnå enighet. Diskussionerna skall inledas i så god tid som möjligt.

Ett ärende som gäller en enskild arbetstagare behandlas i främsta hand mellan ifråga-
varande person och arbetsgivaren. På arbetstagarens begäran kan även en i 3 § avsedd
företrädare för personalen delta i behandlingen av ett ärende. Om ett ärende endast
gäller en del av personalen, kan ärendet behandlas med företrädare för de personer eller
den del av de anställda som ärendet gäller. Om ett ärende gäller arbetstagare som hör
till f lera personalgrupper än en, skall ärendet behandlas på ett gemensamt möte med
arbetsgivaren och företrädarna för ifrågavarande personalgrupper, om inte något an-
nat har avtalats.

Dessutom tillämpas på samarbetsförfarande vad som föreskrivs i 7 §, om det är fråga
om en i 4 § 4 punkten avsedd nedskärning av personalen, vad som föreskrivs i 8 §, om
anlitande av hyrd arbetskraft behandlas vid samarbetsförfarandet och vad som före-
skrivs i 9 § om det är fråga om överlåtelse av rörelse.

6 §
Lämnande av uppgifter

Innan samarbetsförfaranden inleds skall arbetsgivaren lämna ifrågavarande arbetsta-
gare samt deras företrädare de uppgifter som behövs för ärendets behandling vid sam-
arbetsförfarande så att de i tillräcklig utsträckning kan göra sig förtrogna med och
förbereda sig för det ärende som behandlas.

Kommunen skall en gång om året upplysa personalen om sysselsättningsläget, läget
när det gäller verksamhet och ekonomi samt den sannolika utvecklingen när det gäller
dessa i kommunen. Arbetsgivaren skall kvartalsvis på begäran av företrädarna för per-
sonalen ge dem en redogörelse för antalet arbetstagare i anställningsförhållanden för
viss tid och på deltid i kommunen vilket beskriver arbetskraftssituationen i kommu-
nen.

Kommunen skall årligen på begäran av företrädarna för personalgrupperna för dem
presentera en utredning om de principer som tillämpas i kommunen i fråga om anli-
tande av arbetskraft på grundval av ett underleverantörsavtal enligt 2 § 1 mom. 2
punkten i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av
utomstående arbetskraft. Av utredningen skall framgå arbetsobjekten, arbetsuppgifte-
rna samt den tidsperiod eller de tidsperioder då nämnda arbetskraft anlitas.

7 §
Minskning av användningen av arbetskraft

Om det är fråga om ett ärende som avses i 4 § 4 punkten och arbetsgivaren överväger
att säga upp eller permittera en eller flera arbetstagare eller överföra dem till anställ-
ning på deltid skall arbetsgivaren göra en skriftlig förhandlingsframställning för inle-
dande av samarbetsförhandlingar senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.
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När arbetsgivaren överväger uppsägning, permittering för mer än 90 dagar eller över-
föring till anställning på deltid som gäller minst tio arbetstagare, skall arbetsgivaren
lämna företrädarna för de berörda arbetstagarna skriftligen de uppgifter han förfogar
över om
1) grunderna för de planerade åtgärderna,
2) en preliminär uppskattning av antalet uppsägningar, permitteringar och överfö-

ringar till anställning på deltid,
3) en utredning om de principer som används för att bestämma vilka arbetstagare som

blir föremål för uppsägning, permittering och överföring till anställning på deltid,
samt

4)  en bedömning av den tid inom vilken uppsägningarna, permitteringarna och över-
föringarna till anställning på deltid verkställs.

I behandlingen av ett ärende deltar även en i 3 § avsedd företrädare för personalen, om
permitteringen, överföringarna till anställning på deltid eller uppsägningen gäller
minst tre arbetstagare, eller om arbetsgivaren eller en företrädare för personalen kräver
det.

8 §
Anlitande av hyrd arbetskraft

Principerna för anlitande av hyrd arbetskraft skall behandlas i samarbetsförfarande.

När arbetsgivaren överväger ett avtal om anlitande av arbetskraft enligt 1 mom., skall
om detta underrättas de företrädare för personalen som företräder arbetstagare vilkas
arbete påverkas av det arbete som de hyrda arbetstagarna utför. Av meddelandet skall
framgå antalet hyrda arbetstagare, deras arbetsuppgifter och arbetsobjekt, avtalstiden
samt den tidsperiod eller de tidsperioder då nämnda arbetskraft anlitas.

Efter att ha fått det meddelande som avses i 2 mom. har företrädaren för den berörda
personalen rätt att senast den andra arbetsdagen näst efter arbetsgivarens meddelande
yrka att det avtal som arbetsgivaren överväger skall behandlas vid samarbetsförhand-
lingar. Förhandlingarna skall föras inom en vecka efter det att yrkandet framställts.
Under samarbetsförhandlingarna får arbetsgivaren inte sluta det avtal om anlitande
av hyrda arbetstagare som är föremål för behandling.

Företrädaren för personalen kan emellertid inte yrka på samarbetsförhandlingar en-
ligt 3 mom., när avsikten är att låta de hyrda arbetstagarna utföra arbete som kommu-
nens personal enligt vedertagen praxis inte utför eller när det är fråga om sådant kort-
varigt och brådskande arbete eller installations-, reparations- eller servicearbete som
det inte är möjligt att låta kommunens egen personal utföra.
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9 §
Överlåtelse av rörelse

Överlåtaren och förvärvaren av rörelsen skall för företrädarna för den personal som
berörs av överlåtelsen utreda
1) tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,
2) orsakerna till överlåtelsen,
3) de juridiska, ekonomiska och sociala verkningarna av överlåtelsen för arbetstagar-

na samt
4) de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren skall lämna företrädarna för personalen de i 1 mom. nämnda uppgifter
som överlåtaren förfogar över i god tid innan överlåtelsen verkställs. Förvärvaren skall
lämna företrädarna för personalen de i 1 mom. nämnda uppgifterna senast en vecka
efter att överlåtelsen verkställts.

10 §
Initiativrätt för företrädarna för personalgrupperna

Om en företrädare för en personalgrupp begär att samarbetsförfarande skall inledas i
ett ärende som avses i 4 §, skall arbetsgivaren inleda samarbetsförfarande i det ärende
som avses i begäran med iakttagande av vad som bestäms i 5–9 §, eller utan dröjsmål ge
en skriftlig utredning om varför arbetsgivaren inte anser samarbetsförfarande nöd-
vändigt.

11 §
Fullgörande av samarbetsskyldigheten

Samarbetsskyldigheten har fullgjorts då ärendet har behandlats i enlighet med 5 §.

Samarbetsskyldigheten kan anses ha fullgjorts även då de arbetstagare som ärendet
gäller själva eller genom förmedling av företrädare har deltagit i beredningen av ären-
det och det inte har skett några väsentliga förändringar i ärendet efter detta. Arbetsgiva-
ren skall under en sådan beredning informera om att samarbetsförfarandet ersätter
behandlingen.

Om de uppsägningar, permitteringar eller överföringar till anställning på deltid som
arbetsgivaren överväger gäller färre än tio arbetstagare eller om permitteringar som
varar högst 90 dagar gäller minst tio arbetstagare, anses arbetsgivaren har fullgjort sin
förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts minst 14 dagar från det att de
inleddes, om inte något annat överenskoms vid samarbetsförhandlingarna.

Om de uppsägningar, överföringar till anställning på deltid eller permitteringar på
över 90 dagar som arbetsgivaren överväger gäller minst tio arbetstagare, anses arbets-
givaren ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet när förhandlingar har förts i minst sex
veckor från det att de inleddes, om inte något annat avtalas vid samarbetsförhandlingarna.
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12 §
Samarbetsorgan

Arbetsgivaren och företrädarna för personalen kan avtala om att de ärenden som om-
fattas av samarbete enligt denna lag behandlas av ett gemensamt samarbetsorgan för
arbetsgivaren och företrädarna för personalen. Vid behov kan man ingå avtal om ett
gemensamt samarbetsorgan för f lera kommuner.

Av avtalet om samarbetsorganet skall framgå åtminstone de ärenden som skall be-
handlas av samarbetsorganet, samarbetsorganets sammansättning och mandatperi-
od. Samarbetsorganets mandatperiod är fyra år, om inte något annat har avtalats.

Avtalet om samarbetsorgan kan ingås för viss tid eller så att det gäller tills vidare. Upp-
sägningstiden för ett avtal som gäller tills vidare är sex månader, om inte något annat
har avtalats.

13 §
Undantag från samarbetsförfarandet

Om äventyrande av verksamheten vid kommunala ämbetsverk, inrättningar eller an-
dra verksamhetsenheter eller andra synnerligen vägande skäl, som man inte har kun-
nat känna till på förhand, utgör hinder för samarbetsförfarande, kan beslut i sådana
ärenden som avses i 5 § 1 och 4 punkten samt 9 § fattas utan samarbetsförfarande.

Ärenden som avses i 1 mom. skall behandlas vid samarbetsförfarande utan dröjsmål
efter det att det inte längre finns grunder för avvikelse från regelrätt förfarande. Samti-
digt skall arbetsgivaren utreda orsakerna till det avvikande förfarandet.

14 §
Anteckning om samarbetsförhandlingar

Arbetsgivaren skall på begäran se till att det över samarbetsförhandlingarna upprättas
protokoll, av vilket framgår åtminstone tidpunkten för förhandlingarna, vilka som
deltagit i dem, resultaten av dem och deltagarnas eventuella avvikande ställningstagan-
den. De som varit närvarande vid förhandlingarna justerar protokollet och bestyrker
det med sin underskrift, om inte något annat avtalats i fråga om justering och bestyr-
kande av protokollet.

15 §
Tystnadsplikt

En arbetstagare och en företrädare för personalen skall hemlighålla i samband med
samarbetsförfarandet erhållna uppgifter som gäller kommunens säkerhetsarrange-
mang eller ekonomiska ställning, vilkas spridning vore ägnad att skada kommunen
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eller kommunens kompanjon eller kontrahent, om arbetsgivaren meddelar att uppgif-
terna skall hållas hemliga.

Den som har tystnadsplikt får emellertid efter att ha meddelat om sin tystnadsplikt,
hantera dylika uppgifter tillsammans med tjänsteinnehavare, arbetstagare eller före-
trädare för den berörda personalen, om det är nödvändigt med hänsyn till dessa tjäns-
teinnehavares eller arbetstagares ställning. Härvid är också dessa tjänsteinnehavare
och arbetstagare samt deras företrädare skyldiga att hemlighålla de uppgifter som de
har hanterat tillsammans.

Uppgifter som gäller en enskild persons hälsotillstånd, ekonomiska ställning eller an-
nars honom eller henne personligen skall också hållas hemliga, om inte den till vars
skydd tystnadsplikten har föreskrivits har gett sitt samtycke till att uppgifterna läm-
nas ut.

Tystnadsplikten för företrädare för personalen fortgår ännu efter den tid personen i
fråga är företrädare.

16 §
Förhållandet mellan samarbetsförhandlingarna samt arbets- och

tjänstekollektivavtalens förhandlingsbestämmelser

Om ett ärende som behandlas i samarbetsförhandlingar enligt denna lag även bör
behandlas i enlighet med kollektivavtal som med stöd av lagen om kollektivavtal (436/
1946) eller i enlighet med tjänstekollektivavtal som med stöd av lagen om kommunala
tjänstekollektivavtal (669/1970) är bindande för arbetsgivaren, skall samarbetsför-
handlingar inte inledas eller så skall de avbrytas, om arbetsgivaren eller en förtroende-
man som företräder arbetstagare eller tjänsteinnehavare som är bundna av avtalet
kräver att ärendet skall behandlas i enlighet med förhandlingsordningen i arbets- eller
tjänstekollektivavtalet.

17 §
Avtalsrätt

Kommunala arbetsmarknadsverket och berörda arbetstagares och tjänsteinnehava-
res riksomfattande föreningar kan genom avtal avvika från vad som bestäms i 4–6, 8
och 10–14 §.

Sådana avtal som avses i 1 mom. har samma rättsverkningar som kollektivavtal enligt
lagen om kollektivavtal och tjänstekollektivavtal enligt lagen om kommunala tjänste-
kollektivavtal. En arbetsgivare som är bunden av arbets- eller tjänstekollektivavtal får
tillämpa dess bestämmelser även på de arbetstagare och tjänsteinnehavare som inte är
bundna av avtalet, men som hör till en personalgrupp som avses i avtalet.
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18 §
Befrielse från arbetet samt ersättningar

En företrädare för personalen har rätt att för skötseln av uppgifter som avses i denna
lag liksom för samarbetsutbildning få tillräckligt med befrielse från arbetet. Arbetsgi-
varen och företrädaren för personalen skall komma överens om tidpunkterna för
samarbetsutbildning. Arbetsgivaren skall betala ersättning för bortfall av förvärvsin-
komst till följd av befrielse från arbete. Om annan befrielse från arbete och ersättning
för bortfall av förvärvsinkomst skall i varje enskilt fall avtalas mellan företrädaren för
den berörda personalen och arbetsgivaren.

Om en företrädare för personalen utanför sin ordinarie arbetstid deltar i en samar-
betsförhandling enligt denna lag eller fullgör någon annan med arbetsgivaren avtalad
uppgift, är arbetsgivaren skyldig att till honom eller henne erlägga en ersättning mot-
svarande företrädarens lön för ordinarie arbetstid för den tid som använts för uppgif-
ten.

19 §
Gottgörelse

En arbetsgivare som har sagt upp eller permitterat eller överfört en arbetstagare till
anställning på deltid och därvid uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåtit att iaktta 5
och 7 §, skall åläggas att till den arbetstagare som sagts upp, permitterats eller överförts
till anställning på deltid betala en gottgörelse på högst 30 000 euro.

När gottgörelsens storlek bestäms skall beaktas graden av försummelse i fråga om
samarbetsskyldigheten, arbetsgivarens förhållanden i allmänhet samt arten av den
åtgärd som riktats mot arbetstagaren och hur länge hans eller hennes anställningsför-
hållande varat. Om arbetsgivarens försummelse med beaktande av alla omständighe-
ter som inverkar på ärendet kan betraktas som ringa, behöver ingen gottgörelse dömas
ut.

Arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens rätt till gottgörelse har förfallit, om talan
medan arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet pågår inte väcks inom två år från utgång-
en av det kalenderår under vilket rätten till gottgörelse uppkom. Efter att arbetsavtals-
eller tjänsteförhållandet upphört förfaller rätten till gottgörelse, om talan inte anhäng-
iggörs inom två år efter det att anställningsförhållandet har upphört.

20 §
Justering av gottgörelsebeloppet

Maximibeloppet av gottgörelsen enligt 19 § justeras i motsvarighet till förändringen i
penningvärdet i treårsperioder genom förordning av statsrådet.
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21 §
Behandling av tvistemål och gottgörelseyrkanden

Tvistemål och gottgörelseyrkanden som baserar sig på denna lag behandlas vid allmän
domstol.

22 §
Straf fbestämmelser

Tjänsteinnehavare eller arbetstagare som representerar kommunen i egenskap av ar-
betsgivare och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta eller bryter
mot vad som bestäms i 4–6, 8 och 9 §, skall för brott mot kommunens samarbetsskyl-
dighet dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan personer som företräder arbetsgi-
varen bestäms enligt de grunder som föreskrivs i 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889).

Straff för brott mot den i 15 § avsedda tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom.
i strafflagen, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe än
i 38 § 1 § i strafflagen.

23 §
Ikraf tträdande

Denna lag träder i kraft den   20  .

Denna lag tillämpas även på regionala organ som avses i lagen om försök med samar-
bete inom regioner (560/2002).
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