
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvtyönantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2021

631/2021

Laki
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muut-

tamisesta

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

(449/2007) nimike, 1 ja 2 §, 3 §:n 1 ja 4 momentti, 4 §, 4 a §:n 1– 4 momentti, 6 §:n 2 ja
3 momentti, 10 §:n 4 momentti, 14 §, 15 §:n 1 momentti sekä 18, 19 ja 24 §, sellaisina
kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 1138/2013 ja 4 a §:n 1–4 momentti laissa 1472/2016, seu-
raavasti:

Laki
työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointi-

alueella

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa
kunnassa ja hyvinvointialueella. Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mah-
dollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan ja hyvinvointi-
alueella toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työ-
tään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää kunnan ja
hyvinvointialueen palvelutuotannon tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa,
kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä. Mitä tässä laissa säädetään
kunnasta, sovelletaan myös kuntayhtymään, ja mitä tässä laissa säädetään hyvinvointi-
alueesta, sovelletaan myös hyvinvointiyhtymään.

Tässä laissa työntekijällä tarkoitetaan kuntaan tai hyvinvointialueeseen virka- tai työ-
suhteessa olevaa.

3 §

Yhteistoiminnan osapuolet

Tässä laissa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat kunta tai hyvinvointialue työn-
antajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Yhteistoiminnassa ovat osallisina työnte-
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kijä, jota yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävä asia koskee, ja hänen esimiehensä taikka
henkilöstöryhmän tai sen osan edustaja tai asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat
sekä työnantajan edustaja. Liikkeen luovutuksen yhteydessä yhteistoiminnan osapuolena
voi olla myös luovutuksensaaja.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Yhteistoimintaedustajan irtisanomissuojaan sovelletaan hänen toimikautensa ajan, mitä

kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 38 §:n 2 momentissa
ja työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 10 §:ssä säädetään luottamusmiehen irtisanomissuo-
jasta.

4 §

Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset
asiat, jotka koskevat:

1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa,
kunnan tai hyvinvointialueen palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien tai hyvinvointi-
alueiden tai näiden välisessä yhteistyössä;

2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla ulkopuolisen työ-
voiman käytöstä tai liikkeen luovutuksesta johtuvia tai muita olennaisia henkilöstövaiku-
tuksia;

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

4) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomaut-
tamista tai irtisanomista.

Jos kunnan tai hyvinvointialueen talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toi-
menpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-ai-
kaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toi-
menpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tai alue-
hallitus tekee kunnan- tai aluevaltuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

4 a §

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kunnassa ja hyvinvointialueella on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan tai hyvinvointialueen
koko huomioon ottaen ainakin:

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio näiden kehit-
tymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;
3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja

ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työ-
markkinakelpoisuutta;

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen
vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuo-
sittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla
ryhmiteltynä;

5) 1–4 kohdassa tarkoitettujen arvioiden, periaatteiden ja suunnitelmien toteuttaminen
ja niitä koskevat seurantamenettelyt.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet, joiden mu-
kaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun 13 §:n ja kunnan ja hy-
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vinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n mukaista työllistymistä edistävää
valmennusta ja koulutusta.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota:
1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä
2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6 §

Tietojen antaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kunnan ja hyvinvointialueen tulee kerran vuodessa antaa henkilöstölle tiedot kunnan

tai hyvinvointialueen työllisyystilanteesta, toiminnan ja talouden tilasta sekä niiden toden-
näköisestä kehityksestä. Kunnan ja hyvinvointialueen on annettava neljännesvuosittain
henkilöstön edustajille heidän pyynnöstään kunnan tai hyvinvointialueen työvoimatilan-
netta kuvaava selvitys kunnan tai hyvinvointialueen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työ-
suhteissa olevien työntekijöiden määrästä.

Kunnan ja hyvinvointialueen on vuosittain esitettävä henkilöstöryhmien edustajille hei-
dän pyynnöstään selvitys kunnassa tai hyvinvointialueella sovellettavista periaatteista ti-
laajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun
lain (1233/2006) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun alihankintasopimukseen pe-
rustuvan työvoiman käyttämisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet, työtehtävät
sekä ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.

10 §

Vuokratyövoiman käyttö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilöstön edustaja ei kuitenkaan voi vaatia 3 momentissa tarkoitettua yhteistoimin-

tamenettelyä, jos tarkoituksena on teettää vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota kunnan
tai hyvinvointialueen henkilöstö ei vakiintuneen käytännön mukaan suorita, tai jos kysy-
myksessä on sellainen lyhytaikainen ja kiireellinen työ taikka asennus-, korjaus- tai huol-
totyö, jonka teettäminen ei ole mahdollista kunnan tai hyvinvointialueen omalla henkilös-
töllä.

14 §

Yhteistoimintaelin

Kunnassa ja hyvinvointialueella on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja hen-
kilöstön edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset
tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaeli-
meen, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistoimintaelimen toimintaan osallistuu myös
3 §:n 3 momentissa tarkoitettu yhteistoimintaedustaja.

Kunnat, hyvinvointialueet ja 1 momentissa tarkoitetut yhdistykset voivat tarvittaessa
sopia useamman kunnan tai hyvinvointialueen yhteisestä yhteistoimintaelimestä.

15 §

Yhteistoimintamenettelystä poikkeaminen

Jos kunnan tai hyvinvointialueen viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toimin-
nan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat
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yhteistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä
tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 §

Yhteistoimintaneuvottelujen suhde työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelumääräyksiin

Jos tässä laissa tarkoitetuissa yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävä asia tulisi käsitel-
lä myös työnantajaa työehtosopimuslain (436/1946) nojalla sitovan työehtosopimuksen
tai kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain (669/1970) nojalla si-
tovan virkaehtosopimuksen 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
neuvottelujärjestyksessä.

19 §

Sopimisoikeus

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja asianomaisten työntekijöiden ja viranhalti-
joiden valtakunnalliset yhdistykset voivat sopimuksin poiketa siitä, mitä 4, 4 a, 5–10 ja
12–16 §:ssä säädetään. Sopimuksin ei voida kuitenkaan poiketa siitä, mitä 6 §:ssä sääde-
tään salassa pidettävien tietojen antamisesta, eikä siitä, mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, siltä
osin kuin säännökset koskevat vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla sopimuksella on samat oikeusvaikutukset kuin työ-
ehtosopimuksella työehtosopimuslain ja virkaehtosopimuksella kunnan ja hyvinvointi-
alueen virkaehtosopimuksista annetun lain mukaan. Työ- ja virkaehtosopimuksen määrä-
yksiä saa siihen sidottu työnantaja soveltaa niihinkin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, jot-
ka eivät ole sopimukseen sidottuja, mutta kuuluvat sopimuksessa tarkoitettuun henkilös-
töryhmään.

24 §

Rangaistussäännökset

Kuntaa työnantajana edustava viranhaltija tai työntekijä, joka tahallaan tai huolimatto-
muudesta jättää noudattamatta tai rikkoo, mitä 4 §:n 2 momentissa, 5 §:ssä, jos kyseessä
ei ole 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu työvoiman vähentämistilanne tai 6, 10, 11
taikka 20 §:ssä säädetään, lukuun ottamatta, mitä 20 §:ssä säädetään työnantajan maksu-
velvollisuudesta, on tuomittava kunnan yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta sakkoon.
Hyvinvointialuetta työnantajana edustava viranhaltija tai työntekijä on tuomittava edellä
mainituista laiminlyönneistä tai teoista vastaavasti hyvinvointialueen yhteistoimintavel-
vollisuuden rikkomisesta sakkoon. Vastuu työnantajaa edustavien henkilöiden kesken
määräytyy rikoslain (39/1889) 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

Rangaistus 3 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhteistoimintaedustajan oikeuksien louk-
kaamisesta säädetään rikoslain 47 luvun 4 §:ssä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän lain 6 §:n 2 ja 3 momenttia

sovelletaan hyvinvointialueeseen 1 päivästä tammikuuta 2024 lukien.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta

ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 2 luvussa sääde-
tyn väliaikaishallinnon ajan työnantajan ja henkilöstön edustajat valitaan hyvinvointi-
alueen yhteistoimintaelimeen siten, että tämän lain 14 §:n mukainen yhteistoimintaelin
kootaan tarkoituksenmukaisessa laajuudessa samoja periaatteita noudattaen kuin kunnan
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yhteistoimintaelin. Henkilöstöä edustavat tämän lain 19 §:ssä tarkoitettujen yhdistysten
tai niiden rekisteröityjen paikallisten alayhdistysten nimeämät hyvinvointialueiden edus-
tajat, kunnallisten pääsopijajärjestöjen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
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