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Tutkielmassa tarkastellaan viiden eri henkilöstön edustajan tehtäviä ja toimivaltaa. 
Nämä henkilöstön edustajat ovat luottamusmies, luottamusvaltuutettu, 
työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja yhteistoimintaedustaja. Tutkimuksessa 
selvitetään, millaisia tehtäviä kullakin henkilöstön edustajalla on ja missä näistä 
tehtävistä säädetään tai määrätään. Henkilöstön edustajien toimivallan osalta 
tutkimuksen pääpaino on erilaisissa neuvottelu- ja sopimistilanteissa. Tähän liittyen 
tutkielmassa selvitetään muun muassa henkilöstön edustajien toimivaltaa heidän 
neuvotellessaan valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuvia paikallisia 
sopimuksia sekä työaikalaissa säädettyjä säännöllistä työaikaa koskevia sopimuksia 
edustamiensa työntekijöiden puolesta.  
 
Tutkimuksesta selviää, että edellä mainituilla henkilöstön edustajilla on useita eri 
tehtäviä, jotka perustuvat työlainsäädäntöön sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 
välisiin sopimuksiin. Muista henkilöstön edustajista poiketen luottamusmiehen tehtäviin 
kuuluu työehtosopimusten ja työlainsäädännön noudattamisen valvonta. Myös 
luottamusmiehen toimivalta todetaan tutkimuksessa laajaksi. Työehtosopimusten 
soveltamista ja tulkintaa koskevassa asiassa luottamusmiehellä on 
luottamusmiessopimusten ja alakohtaisten työehtosopimusten neuvotteluoikeutta ja 
neuvottelujärjestystä koskevien määräysten nojalla oikeus pyytää työnantajalta 
neuvotteluja ilman erillistä valtuutusta, oikeus saada kaikki asian selvittämiseen 
vaikuttavat tiedot sekä oikeus tehdä työnantajan kanssa työntekijöitä sitova sopimus 
asiassa ilman työntekijöiden suostumusta. 
 
Tutkimuksessa tarkasteltavista henkilöstön edustajista ainoastaan ammattiosaston 
edustajana toimivalla luottamusmiehellä todetaan olevan oikeus tehdä valtakunnalliseen 
työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia. Yleissitovaan 
työehtosopimukseen perustuvan säännöllistä työaikaa koskevan paikallisen sopimuksen 
voivat tehdä myös luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja, jos 
työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä yleissitovan työehtosopimuksen 
perusteella. Henkilöstön edustajien toimivaltaa paikallisten sopimusten tekemisessä on 
lähtökohtaisesti arvioitava työehtosopimuksissa olevien, paikalliseen sopimiseen 
oikeuttavien määräysten ja niiden asettamien rajojen mukaisesti. 
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1 

1 JOHDANTO 

1.1 Työntekijöiden edustuksellisuudesta 

 
Henkilöstön edustajat edustavat työpaikan työntekijöitä suhteessa työnantajaan. 

Samalla työpaikalla voi olla useita eri henkilöstön edustajia. Edustajien tehtävät 

vaihtelevat, mutta yleisesti voidaan todeta, että he hoitavat ja järjestävät työntekijöiden 

ja työnantajan välisiä asioita työpaikalla.1 Henkilöstön edustajien tehtävät määrittyvät 

työlainsäädännön ja työehtosopimusten määräysten perusteella.2 

 

Työsuhde perustuu työntekijän ja työnantajan väliseen sopimukseen (TSL 1:1). Koska 

työsuhteessa on kysymys työnantajan ja työntekijän välisestä sopimuksesta, toimii 

työntekijä lähtökohtaisesti itse työsuhdettaan koskevissa sopimisasioissa. Käytännössä  

työnantajan voi olla kuitenkin hankalaa neuvotella ja sopia koko työpaikkaa tai tiettyä 

henkilöstöryhmää  koskevista asioista henkilökohtaisesti erikseen jokaisen työntekijän 

kanssa. Käytännön työjärjestelyiden kannalta on usein tarkoituksenmukaista, että 

esimerkiksi työaikajärjestelyistä sovitaan samalla tavalla kaikkien työntekijöiden 

osalta. Muun muassa näiden syiden vuoksi työlainsäädännössä ja työehtosopimusten 

määräyksissä on annettu työntekijöiden valitsemalle henkilöstön edustajalle 

mahdollisuuksia neuvotella työnantajan kanssa ja tehdä myös edustamiansa 
                                                 
1 Koskinen 2006, s. 1043. 
2 Ammatillinen yhdistymisvapaus turvataan Suomen perustuslain (PL 731/1999) 13 §:ssä. 
Työsopimuslain (TSL 55/2001) 13:1:ssa säädetään työntekijöiden ja työnantajan yhdistymisvapaudesta. 
Työntekijöiden edustajien asema turvataan myös useassa Suomea sitovassa kansainvälisessä 
sopimuksessa. Työntekijöiden edustajia koskeva sopimus on muun muassa Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) sopimus n:o 135 (SopS 84/1976, HE 117/1973 vp), joka koskee työntekijöiden edustajien suojelua 
yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista. Sopimus täydentää ILOn yhdistymisvapaussopimuksia 
eli sopimusta n:o 87 ammatillisesta järjestäytymisvapaudesta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden 
suojelusta (SopS 45/1949) sekä sopimusta n:o 98järjestäytymisoikeudesta ja kollektiivisesta 
neuvotteluoikeudesta (SopS 32/1951). Kyseiset yhdistymisvapaussopimukset kuuluvat ILOn 
ydinsopimuksiin.  
   Myös Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan (SopS43-44/1991) artiklat 5 ja 6 turvaavat 
työntekijöiden ammatillisen järjestäytymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden. Artiklat 21 ja 
22 puolestaan turvaavat työntekijöille oikeuden tiedonsaantiin ja yhteisiin neuvotteluihin sekä oikeuden 
osallistua työoloja ja työympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Tutkimuksen kannalta olennainen on 
myös uudistetun sosiaalisen peruskirjan artikla 28, jonka mukaan sopijaosapuolet sitoutuvat turvaamaan 
henkilöstön edustajien tiedonsaanti- ja toimintaoikeudet sekä heidän työsuhdeturvansa. 
   Euroopan unionin perusoikeuskirja (2007/C 303/01) 12 artiklassa tunnustetaan niin ikään työntekijöiden 
kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. Perusoikeuskirjan 27 artikla koskee työntekijöiden oikeutta saada 
tietoja ja tulla kuulluksi yrityksessä. Artiklan mukaan työntekijöille tai heidän edustajilleen on 
asianmukaisilla tasoilla taattava mahdollisuus saada riittävän ajoissa tietoa ja tulla kuulluksi yhteisön 
oikeuden sekä kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisissa tapauksissa ja niissä määrätyin 
edellytyksin. Artiklassa 28 puolestaan turvataan työntekijöiden, työnantajien tai näiden järjestöjen 
neuvotteluoikeudet ja oikeus yhteisiin toimiin. EU:n perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova silloin, kun 
sovelletaan EU-oikeutta. 
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työntekijöitä sitovia sopimuksia. Henkilöstön edustajan toimiminen työnantajan 

neuvottelu- ja sopijakumppanina katsotaan myös parantavan työntekijöiden ja 

työnantajan välistä neuvottelutasapainoa. 

1.2 Tutkimuksessa tarkasteltavat henkilöstön edustajat  

 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan viiden eri henkilöstön edustajan tehtäviä ja 

toimivaltaa. Nämä henkilöstön edustajat ovat luottamusmies, luottamusvaltuutettu, 

työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies sekä yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 

lain (YTL 334/2007) 8.2 ja 8.3 §:ssä tarkoitettu yhteistoimintaedustaja. Ennen 

tutkimustehtävän tarkempaa asettamista ja sen rajaamista on perusteltua tarkastella 

edustajien valintaa ja valintaan oikeutettuja työntekijöitä.  

1.2.1 Lainsäädännön nojalla valittavat edustajat 

 
Tutkimuksessa käsiteltävistä henkilöstön edustajista luottamusvaltuutetun, 

työsuojeluvaltuutetun ja yhteistoimintaedustajan valinnasta säädetään laissa. 

Luottamusvaltuutetun valinnasta säädetään työsopimuslain (TSL 55/2001) 13 luvun 3 

§:ssä. Säännöksen 1 momentin mukaan työntekijät, joilla ei ole työnantajaa 

työehtosopimuslain (TEhtoL 436/1946) nojalla sitovassa työehtosopimuksessa 

tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun. 

Luottamusvaltuutetuksi valittavan on siten oltava kyseisen työpaikan työntekijä.3 

Säännöksen sanamuodosta ilmenee myös, että luottamusvaltuutettu on toissijainen 

työehtosopimuksessa tarkoitettuun luottamusmieheen nähden.4 Jos työntekijät ovat jo 

valinneet edustajakseen luottamusmiehen työehtosopimuksen perusteella, ei 

luottamusvaltuutettua voida valita erikseen.5 

                                                 
3 Tiitinen – Kröger, s. 87. 
4 HE 157/2000, s.123. Hallituksen esityksen mukaan ILO:n yleissopimuksen nro 135 5 artikla edellyttää 
luottamusvaltuutetun toissijaisuutta. Artiklan mukaan: ”Where there exist in the same undertaking both 
trade union representatives and elected representatives, appropriate measures shall be taken, wherever 
necessary, to ensure that the existence of elected representatives is not used to undermine the position of 
the trade unions concerned or their representatives and to encourage co-operation on all relevant matters 
between the elected representatives and the trade unions concerned and their representatives.” Höltän 
näkemyksen mukaan 5 artiklassa ei ole mitään sellaista, joka voisi estää luottamusvaltuutetun valinnan 
sellaiselle työpaikalle, jolla ennestään on luottamusmies, vaan että artiklassa on jopa lähtökohtana 
erilaisten luottamusmiesten toiminta samalla työpaikalla. Ks. Hölttä, s. 50. 
5 HE 157/2000, s. 123. Rautiaisen ja Äimälän mukaan luottamusmiehen ensisijaisuus tarkoittaa lisäksi 
sitä, että luottamusmiehen valitseminen johtaa aikaisemmin valitun luottamusvaltuutetun aseman 
lakkaamiseen. Asiaan ei vaikuta se, kuinka suuri osa työntekijöistä on järjestäytynyt sovellettavan 
työehtosopimuksen solmineeseen työntekijäjärjestöön, vaan työntekijöiden vähemmistönkin valitsema 
luottamusmies syrjäyttää luottamusvaltuutetun. Kuten Tiitinen ja Kröger ovat aiheeseen todenneet, 
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Luottamusvaltuutettu valitaan yleensä henkilöstöryhmittäin.6 Henkilöstö- tai 

ammattiryhmä voi valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun silloin, kun työnantaja ei 

ole velvollinen TEhtoL:n nojalla noudattamaan työehtosopimusta asianomaiseen 

henkilöstö- tai ammattiryhmään kuuluvien työntekijöiden työsuhteissa. Edelleen 

luottamusvaltuutetun voi valita sellainen henkilöstö- tai ammattiryhmä, jonka 

työsuhteissa työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta TEhtoL:n 

nojalla, mutta joiden työehtosopimukseen ei sisälly lainkaan määräyksiä 

työntekijöiden oikeudesta valita luottamusmiestä tai muuta vastaavaa edustajaa.7 

TSL:n valmistelutöissä esimerkkinä tällaisesta henkilöstöryhmästä mainitaan ylemmät 

toimihenkilöt.8  

Myös järjestäytymättömän eli työnantajaliittoon kuulumattoman työnantajan 

työntekijät voivat halutessaan valita luottamusvaltuutetun – joko kaikki työntekijät 

yhdessä tai henkilöstö- ja ammattiryhmittäin. Työntekijöiden oikeus 

luottamusvaltuutetun valintaan on riippumaton siitä, onko työnantaja velvollinen 

noudattamaan työntekijöiden työsuhteissa yhtä tai useampaa yleissitovaa 

työehtosopimusta TSL 2:7:n nojalla vai ei.9 

TSL 13:3.1:ssa ei säädetä lainkaan luottamusvaltuutetun valinnassa noudatettavista 

menettelytavoista. Menettely on siten  jätetty työntekijöiden itsensä päätettäväksi.10 

Luottamusvaltuutetuksi valitusta on kuitenkin syytä ilmoittaa työnantajalle, sillä 

TSL:ssa luottamusvaltuutettua koskevat työantajaa velvoittavat säännökset tulevat 

sovellettaviksi yleensä vasta siitä ajankohdasta lukien, kun valinnasta on ilmoitettu 

hänelle.11 

                                                                                                                                                      
luottamusvaltuutetun asema voi jatkua luottamusmiehen valitsemisen jälkeenkin, jos 
luottamusvaltuutetun valitsemiseen on osallistunut sellaiseen työntekijäryhmään kuuluvia työntekijöitä, 
jotka eivät kuulu sen työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin, jonka perusteella luottamusmies on 
valittu. Ks. Rautiainen – Äimälä, s. 342 ja Tiitinen – Kröger, s. 87 ja alaviite 20. 
6 Ks. HE 157/2000, s. 123, jossa kerrotaan, että näitä olisivat lähinnä yhteistoimintalain mukaisesti 
määräytyvät henkilöstöryhmät. Yhteistoimintalaissa tarkoitetuista henkilöstöryhmistä ks. HE 254/2006, 
s. 43 – 44. 
7 Tiitinen – Kröger, s. 87.  
8 HE 157/2000, s. 123. Ks. myös Rautiainen – Äimälä, s. 343. 
9 Tiitinen – Kröger, s. 87 – 88.  
10 Tiitinen – Kröger, s. 88. 
11 HE 157/2000, s. 123 ja Tiitinen – Kröger, s. 88. Esimerkkinä luottamusvaltuutettua koskevasta 
työnantajaa velvoittavasta säännöksestä on TSL 7:10, jossa säädetään luottamusvaltuutetun 
irtisanomissuojasta. 
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Työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä edustavan 

työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta säädetään työsuojelun 

valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa (TSValvL 

44/2006).12 Lain 29 §:n mukaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on 

valittava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen 

työntekijää. Tätäkin pienemmillä työpaikoilla työntekijät voivat valita 

työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutetut. Lisäksi työpaikan toimihenkilöillä on aina 

halutessaan oikeus valita toimihenkilöitä edustava työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi 

varavaltuutettua.13 Yhteisenä työpaikkana toimivalla rakennustyömaalla eri 

työnantajien palveluksessa työskentelevillä työntekijöillä on niin ikään oikeus valita 

yhteinen työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut (TSValvL 43 c §). 

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan työntekijöiden järjestämällä vaalilla 

toimikaudeksi, jonka pituus on pääsääntöisesti kaksi kalenterivuotta (TSValvL 30.1 §). 

Vaali on järjestettävä niin, että kaikki työpaikan työntekijät voivat osallistua siihen.14  

Vaali voi kuitenkin olla myös sopuvaali.15 Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen 

vaalin tuloksesta on ilmoitettava välittömästi kirjallisesti työnantajalle (TSValvL 30.3 

§).16 Työnantajan on tämän jälkeen velvollinen ilmoittamaan työsuojeluvaltuutetun ja 

                                                 
12 Valtakunnallisilla työnantaja- ja työntekijäjärjestöillä on TSValvL 23 §:n nojalla oikeus sopia toisin 
TSValvL 5 luvun mukaisesta työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä. Tämän vuoksi 
työsuojeluvaltuutettua koskevia määräyksiä on sisällytetty työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöjen 
välisiin sopimuksiin, niin kutsuttuihin työsuojelun yhteistoimintasopimuksiin. Työsuojelun 
yhteistoiminnasta on myös ns. liittokohtaisia yleissopimuksia ja lukuisia liittojen välisiä työsuojelun 
yhteistoimintaa koskevia sopimuksia, joiden laajuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelee. Ks. lisää Km. 
19:2004, s. 29 – 30. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toisinsopimismahdollisuutta on kuitenkin 
tietyiltä osin rajoitettu TSValvL 24 §:stä ilmenevin tavoin. Sopimukset saavat työehtosopimuksen 
oikeusvaikutukset. Ks. lisää Saloheimo 2016, s. 142 – 144.  
13 Hietala et al, s. 138 – 139. Sen sijaan säännöksessä tai lain esitöissä ei lainkaan mainita ylempien 
toimihenkilöiden oikeudesta valita työsuojeluvaltuutettua ja varavaltuutettuja.  
14 Työnantajan velvollisuuksista työsuojeluvaalin järjestämiseen liittyen säädetään TSValvL 30.2 §:ssä. 
15  HE 94/2005 vp, s. 34. Ks. myös Km. 19:2004, s. 61 
16Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä on katsottu, ettei työsuojeluvaltuutetun valinnassa 
tapahtuneiden vähäisten menettelytapavirheiden ole katsottu aiheuttavan työsuojeluvaltuutetun valinnan 
pätemättömyyttä. Ks. TT 2013:141: ”Työnantaja oli tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanonut 
työntekijän, joka ennen irtisanomista oli valittu yrityksen työsuojeluvaltuutetuksi. 
Työsuojeluvaltuutetun valinnassa tapahtuneiden menettelytapavirheiden ei katsottu aiheuttavan 
työsuojeluvaltuutetun valinnan pätemättömyyttä. Vaalin tulosta ei tehnyt pätemättömäksi myöskään se, 
että tuloksesta ei ollut ilmoitettu kirjallisesti työnantajalle, kun työnantajan oli näytetty saaneen muulla 
tavalla tiedon työsuojeluvaltuutetun valinnasta. Työntekijällä oli siten ollut irtisanomisajankohtana 
työsuojeluvaltuutetun asema.” Ratkaisusta oikeuskirjallisuudessa, ks. Saloheimo 2016, s. 131 – 132. 
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varavaltuutettujen jäsenten nimet ja yhteystiedot työsuojeluhenkilörekisteriin 

(TSValvL 47 §).17 

YTL:ssa tarkoitetun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö 

(YTL 7 §). Yhteistoimintaneuvotteluissa työntekijää edustaa joko työntekijä itse tai 

edustaja siitä henkilöstöryhmästä, johon hän kuuluu.18 Henkilöstöryhmän edustajana 

toimii ensisijaisesti joko työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies tai TSL 

13:3:n nojalla valittu luottamusvaltuutettu (YTL 8.1 §).19 Jos yrityksen jonkin 

henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan, 

tähän enemmistöön kuuluvat työntekijät voivat valita keskuudestaan kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan yhteistoimintaedustajan (YTL 8.2 §). Yhteistoimintaedustaja on 

siis henkilöstöryhmän järjestäytymättömien työntekijöiden tai muuhun kuin heihin 

sovellettavan työehtosopimuksen solmineeseen työntekijäjärjestöön kuuluvien 

työntekijöiden edustaja yhteistoimintaneuvotteluissa. Yhteistoimintaedustaja valitaan, 

jos tällaisten työntekijöiden enemmistö sitä vaatii.20  

Toinen tilanne, jolloin yhteistoimintaedustaja voidaan valita on säädetty YTL 8.3 

§:ssä. Sen mukaan yhteistoimintaedustaja voidaan kahden vuoden toimikaudeksi myös 

silloin, kun henkilöstöryhmällä tai sen osalla olisi ollut oikeus valita luottamusmies- 

tai valtuutettu, mutta he eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta hyväkseen. YTL 8.2 ja 

YTL 8.3 §:n mukaisten yhteistoimintaedustajien vaali on toteutettava siten, että 

kaikilla henkilöstöryhmän enemmistöön, tai henkilöstöryhmään kuuluvilla 

työntekijöillä on tilaisuus osallistua yhteistoimintaedustajien valintaan.21  

1.2.2 Työehtosopimusten nojalla valittavat edustajat 

 
Luottamusmiehen ja työsuojeluasiamiehen valinta perustuu yksinomaan työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen välisiin sopimuksiin, joilla on TEhtoL:ssa säädetyt 

oikeusvaikutukset. Eri alojen työehtosopimusten määräykset luottamusmiehistä 
                                                 
17 HE 94/2005, s. 39. Työsuojeluhenkilörekisteristä säädetään työsuojeluhenkilörekisteristä annetussa 
laissa (1039/2001) 
18 HE 254/2006, s. 43. Henkilöstöryhmän käsitettä ei ole määritelty laissa. YTL:n esitöiden mukaan 
henkilöstöryhmän käsitettä on vaikea määritellä yksiselitteisen tarkasti. Hallituksen esityksessä 
kuitenkin todetaan, että henkilöstö koostuu yleensä ”työntekijöistä”, ”toimihenkilöistä” ja ”ylemmistä 
toimihenkilöistä”, ja että nämä kolme ryhmää muodostavat säännönmukaisesti yrityksen 
yhteistoimintalaissa tarkoitetut henkilöstöryhmät. Ks. HE 254/2006, s. 43. Henkilöstöryhmän 
käsitteestä, ks. myös Äimälä – Kärkkäinen, s. 54 – 55. 
19 Lamponen, s. 588. 
20 Äimälä – Kärkkäinen, s. 61. Ks. myös HE 245/2006, s. 44.  
21 HE 245/2006, s. 44. 



 

6 

perustuvat yleisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen välisiin sopimuksiin.22 

Työsuojeluasiamiehiä koskevat määräykset perustuvat keskusjärjestöjen työsuojelun 

yhteistoimintasopimuksiin ja liittokohtaisiin sopimuksiin.23 

Luottamusmiehen valitsee tai hyväksyy paikallinen ammattiosasto työpaikalla 

järjestetyn vaalin perusteella.24 Ammattiosastolla tarkoitetaan työehtosopimukseen 

osallisen ammattiliiton rekisteröityä alayhdistystä. Luottamusmieheksi valittavan on 

oltava kyseisen työpaikan työntekijä ja hänen tulee olla perehtynyt työpaikan 

olosuhteisiin.25 Vaaliin saavat yleensä osallistua vain kyseisen ammattiosaston 

jäseninä olevat eli järjestäytyneet työntekijät.26  

Jos työpaikalla toimii eri työehtosopimusten piiriin kuuluvia ammattiryhmiä, valitsee 

kukin niistä oman luottamusmiehensä. Työpaikalla voi siten toimia työntekijä- ja 

toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden luottamusmiehiä sekä ylempien 

toimihenkilöiden luottamusmiehiä. Jos ammattiosasto valitsee vain yhden 

luottamusmiehen, on luottamusmiehellä tällöin pääluottamusmiehen asema. 

Pääluottamusmiehelle valitaan aina myös varamies (varapääluottamusmies). Näiden 

lisäksi voidaan työosastoihin tai vastaavanlaisiin yksikköihin valita ammattiosaston 

esityksestä luottamusmiehiä siten kuin paikallisesti sovitaan.27 

Luottamusmieheksi valitusta on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle.28 Tämä johtuu 

siitä, että luottamusmiehen saama suoja saavutetaan pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, 

                                                 
22 Tiitinen – Kröger, s. 84 ja alaviite 12. Keskusjärjestötason sopimuksia ovat esimerkiksi vuoden 1997 
TT – SAK yleissopimus (siten kuin sen 4 lukua on muutettu vuonna 2001) ja vuoden 1995 PT – SAK 
luottamusmiessopimus (siten kuin tarkistettu vuonna 2001). Vuonna 2005 perustettu Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK on tullut osallisena sidotuksi edellä mainittuihin TT:n ja PT:n tekemiin sopimuksiin 
siinä laajuudessa ja samoin oikeusvaikutuksin kuin ne olivat niitä sitoneet. Ks. Pöytäkirja TT:n ja 
SAK:n välisten keskusjärjestösopimusten osapuolen vaihtumisesta 2004, allekirjoitettu 28.6.2004 ja 
Pöytäkirja PT:n ja SAK:n välisten keskusjärjestösopimusten osapuolen vaihtumisesta, allekirjoitettu 
23.6.2004. 
23 Km. 19:2004, s. 30. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksia ovat muun muassa PT – SAK 
yhteistoimintasopimus (ks. V luku) ja TT – SAK yleissopimus (ks. kohta 3.2). Alakohtaisista 
työehtosopimuksista ks. esimerkiksi Teknologiateollisuuden TES, s. 113 ja Kaupan TES, s. 124.  
24 Tiitinen – Kröger, s. 84.  
25 TT – SAK yleissopimus, kohta 3.1. 
26 Tiitinen – Kröger, s. 84. Oikeuskäytännössä luottamusmiehen valinnan vähimmäisvaatimuksena on        
pidetty sitä, että ammattiosaston jäsenet ovat tavalla tai toisella tosiasiallisesti osallistuneet 
luottamusmiehen valintaan (TT 2006:55). Sellaista menettelyä, että ammattiosaston toimikunta nimeäisi 
luottamusmiehen ei ole pidetty sopimusmääräysten mukaisena (TT 1995:10). Työpaikan ainoana 
työntekijänä tiettyyn ammattiosastoon kuuluva työntekijä ei myöskään voi saada luottamusmiehen 
asemaa valitsemalla itse itsensä luottamusmieheksi (KKO 1997:211 ja TT 2001:11). 
27 Saloheimo 2012, s. 229 – 230.  
28 TT – SAK yleissopimus, kohta 3.3.  
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kun työnantaja on saanut ilmoituksen valituksi tulleesta luottamusmiehestä.29 

Luottamusmiehen toimikausi kestää yleensä kaksi vuotta.30 

Luottamusmiessopimusten soveltamisala on pääsääntöisesti rajattu sopimuksen 

osapuolena olevan työnantajaliiton jäsenyrityksiin, eli järjestäytyneisiin työnantajiin.31 

Käytännössä joillakin aloilla järjestäytymättömissä yrityksissä on sovellettu yleissitovien 

työehtosopimusten mukaisia luottamusmiesjärjestelmiä.32 Työntekijät ovat tällöin 

valinneet luottamusmiehen työnantajaa TSL 2:7:n nojalla sitovan yleissitovan 

työehtosopimuksen määräysten perusteella ja työnantaja on tämän hyväksynyt.33  

Oikeuskirjallisuudessa ja viime aikoina käydyssä työmarkkinapoliittisessa keskustelussa 

on esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, onko ammattiosastolla tai työntekijöillä oikeus valita 

luottamusmies yleissitovan työehtosopimuksen määräysten perusteella ja toisaalta, onko 

työnantajalla velvollisuutta hyväksyä tällä perusteella valittua luottamusmiestä.34 

Ratkaisuun vaikuttavat sopimusalakohtaisten luottamusmiessopimusten 

soveltamisalamääräysten sisältö ja toisaalta TSL 2:7:n tulkinta, eli pidetäänkö 

luottamusmiehen valintaoikeutta työnormina vai työolonormina.35 Kysymys on myös 

Suomen Perustuslain (PL 731/1999) 13 §:ssä ja TSL 13:1:ssä säädetystä positiivisesta ja 

negatiivisesta yhdistymisvapaudesta. Luottamusmiehen valinta yleissitovan 

työehtosopimuksen perusteella ei kuitenkaan ole ongelmallista siinä tapauksessa, että 

                                                 
29 Koskinen 2006, s. 1050 – 1051. Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä on katsottu, että 
luottamusmiesvalintaa koskevan ilmoituksen hyväksyminen sitoo työnantajaa, ellei tämä ole heti 
ilmoituksen vastaanottaessaan tehnyt huomautuksia luottamusmiesvalinnan hyväksyttävyydestä (TT 
1977:20). Vaikka luottamusmiehiksi valittujen korostettu irtisanomissuoja alkaa yleensä työnantajalle 
tehtävästä ilmoituksesta tai tätä myöhemmän toimikauden alkamisesta, saattavat työntekijöiden 
edustajiksi valitut työntekijät joissakin tapauksissa tulla korostetun irtisanomissuojan piiriin jo sillä 
perusteella, että työnantajan on katsottava muulla tavalla saaneen tiedon edustajan valinnasta (TT 
1984:88, TT 1985:81 ja TT 1987:8). Ratkaisuista oikeuskirjallisuudessa ks. Koskinen 2006, s. 1050 – 
1051 ja Tiitinen – Kröger, s. 649 – 650. 
30 Rusanen, s. 18.  
31 Ks. TT – SAK yleissopimus, 1 luku ja  PT – SAK luottamusmiessopimus 2 §, joiden mukaan 
sopimuksia on sovellettava kyseisten työnantajakeskusjärjestöjen (nykyisin EK) jäsenyrityksissä. 
32 He 157/2000, s. 123 – 124.  
33 TSL 2:7:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla 
edustavana pidettävän työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka 
koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. 
34 Ks. esim. Rusanen et al, s. 89 – 91. Vrt. SY Taustamuistio. Oikeuskäytännöstä ks. KKO 2001:19 
(ään.): Järjestäytymätön työnantaja oli perusteettomasti purkanut luottamusmiehen työsopimuksen. 
Tästä tuomittuun korvaukseen sovellettiin työsopimuslain 17 §:n 1 momentin (320/1970) 
yleissitovuussäännöksen nojalla alan työehtosopimuksen osana noudatettavan 
luottamusmiessopimuksen määräyksiä. Ks. myös KKO 1991:174. Kummatkin KKO:n ratkaisut on 
kuitenkin annettu kumotun työsopimuslain (1970TSL 320/1970) voimassaoloaikana, jolloin 
työntekijöiden oikeudesta valita luottamusvaltuutettu ei vielä ollut laissa säännöksiä. 
35 Äimälä, s. 90. Työnormeina pidetään työnantajan ja yksityisen työntekijän välisen työsuhteen 
varsinaisia ehtoja. Niihin kuuluvat määräykset, jotka vaikuttavat työn tekemiseen ja siitä saatavaan 
vastikkeeseen. Työolonormit koskevat määräyksiä työpaikan työoloista ja määräyksiä 
työehtosopimusten toteuttamisesta. Määritelmät Rusanen, s. 410. 
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järjestäytymätön työnantaja hyväksyy luottamusmiehen valinnan ja aseman 

työntekijöiden edustajana.36 

Työsuojeluasiamies voidaan valita työpaikan tietylle osastolle tai toimipisteeseen. 

Työsuojeluasiamiesten valinnasta, lukumäärästä ja toimialueista sovitaan 

paikallisesti.37 Asiamiehet valitaan työpaikan työntekijöiden keskuudesta 

toimikaudeksi, jonka kesto on kaksi vuotta. Valinta tapahtuu  työsuojeluvaltuutettujen 

valinnan yhteydessä.38 Työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain 2 §:n mukaan 

työnantajan on ilmoitettava työsuojeluasiamiehenä olevan henkilötiedot 

työsuojeluhenkilörekisteriin. 

1.3. Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus 

  
Tutkielmassa tarkastellaan edellä esiteltyjen viiden eri henkilöstön edustajan tehtäviä ja 

toimivaltaa. Tarkoitus on selvittää, millaisia tehtäviä kullakin eri henkilöstön edustajalla 

on ja missä näistä tehtävistä säädetään tai määrätään. Lisäksi käsitellään edustajien 

keskinäistä toimivallanjakoa. 

  

Henkilöstön edustajien toimivallan osalta tutkimuksen pääpaino on erilaisissa 

neuvottelu- ja sopimistilanteissa. Tältä osin tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa 

työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen neuvotteluoikeutta sekä 

luottamusmiessopimusmääräyksiin sisältyvää neuvottelujärjestystä. 

 

Edellä mainitun lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti henkilöstön edustajien 

toimivaltaa heidän tehdessään valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuvia 

paikallisia sopimuksia ja säännöllistä työaikaa koskevia paikallisia sopimuksia 

edustamiensa työntekijöiden puolesta. Tutkielmassa selvitetään, keillä henkilöstön 

edustajilla on oikeus tehdä tällaisia sopimuksia ja keitä ovat ne työntekijät, joiden 

puolesta edustajat voivat paikallisen sopimuksen tehdä. Lisäksi selvitetään niitä 

säännöksiä tai määräyksiä, jotka määrittävät edustajan toimivallan rajoja. Paikalliseen 

                                                 
36 SY Taustamuistio, s. 3. Ks. myös Äimälä, s. 90, jossa puhutaan tosin luottamusmiehen aseman 
”tunnustamisesta” työaikalain (TAL 605/1996) 10 §:n sopijapuoleksi. 
37 Työsuojelutoiminta työpaikalla –tietolehti, s. 3 ja TT – SAK yleissopimus, kohta 3.2. 
38 PT – SAK yhteistoimintasopimus, 5 luku 4 § ja Kaupan TES, s. 122. 
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sopimiseen liittyvien toimivaltakysymysten selvittäminen on erityisen olennaista aiheen 

ajankohtaisuuden vuoksi.39  

 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksia. 

Tiedonsaantioikeuksien sisällön selvittäminen on olennaista sen vuoksi, että ne 

mahdollistavat edustajien tehtävien suorittamisen. Lisäksi ne määrittävät myös 

henkilöstön edustajien toimivallan laajuutta.  

 

Tutkimuksessa keskitytään luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, 

työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasiamiehen ja yhteistoimintaedustajan tehtävien ja 

toimivallan tarkastelemiseen. Sen sijaan tutkimuksen ulkopuolelle rajataan kyseisten 

edustajien vastuu heidän virheellisestä toiminnastaan.  

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan niin ikään henkilöstön edustuksesta yritysten 

hallinnossa annetun lain (725/1990) mukaiset henkilöstön edustajat. Tutkimuksessa 

tarkastellaan yksityisellä sektorilla toimivien, työsopimussuhteessa olevien 

työntekijöiden henkilöstön edustajia ja heihin liittyviä säännöksiä ja 

työehtosopimusmääräyksiä. Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa 

annetussa laissa (1233/2013) sekä työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) on omat säännöksensä 

henkilöstön edustajista yhteistoimintamenettelyssä. Luottamusmiehiä, 

työsuojeluasiamiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevia määräyksiä on myös valtion 

virka- ja työehtosopimuksissa sekä kunnallisessa yleisessä virka- ja 

työehtosopimuksessa. Näitä säännöksiä ja määräyksiä ei kuitenkaan tässä yhteydessä 

käsitellä. 

 

                                                 
39 Paikallisen sopimisen edistäminen kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan. 
Hallituksen loppuvuodesta 2015 asettama paikallisen sopimisen lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä jätti 
mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle 7.6.2016. Työryhmän mietinnössä työsopimuslakiin ehdotettiin 
lisättäväksi säännös yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvasta paikallisesta sopimisesta. 
Yleissitovaa työehtosopimusta soveltavalle työnantajalle olisi annettu mahdollisuus tehdä 
työehtosopimuksen kelpuuttavan määräyksen nojalla paikallisia sopimuksia työehtosopimuksen 
sallimissa rajoissa noudattaen sopimisen osapuolia ja menettelytapoja koskevia määräyksiä.  
Työryhmän kompromissiehdotus ei kuitenkaan toteutunut Suomen Yrittäjien vastustuksen vuoksi. 
Pääministeri Juha Sipilän ilmoituksen mukaan työryhmän ehdotuksia ei oteta jatkovalmisteluun.  
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1.4. Tutkimuksen toteutustapa 

 
Tutkimuksen metodi on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Aarnio on määritellyt 

lainopin oikeustieteen haaraksi, jonka tehtävänä on oikeusnormien tulkinta ja niiden 

systematisointi.40 Lainopillisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on 

voimassa olevan oikeuden sisältö kulloinkin käsiteltävässä oikeusongelmassa. 

Keskeistä tällaisessa tutkimuksessa on oikeusjärjestykseen kuuluvien sääntöjen 

tutkiminen ja niiden sisällön selvittäminen ja tulkitseminen. Oikeusnormien 

systematisoinnilla tarkoitetaan voimassa olevan oikeuden jäsentämistä.41 

 

Lainopillisen metodin mukaisesti tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

millaisia tehtäviä tutkimuksessa käsiteltävillä henkilöstön edustajilla on voimassa 

olevan oikeuden mukaan ja mikä on näiden tehtävien sisältö. Edelleen tutkimuksessa 

selvitetään, henkilöstön edustajien toimivallan sisältöä, eli millainen toimivalta 

kullakin henkilöstön edustajalla on ja mikä on tämän toimivallan laajuus. Metodin 

mukaisesti tutkimuksessa selvitetään edustajien tehtäviä ja toimivaltaa määrittävien 

normien sisältöä ja sitä, miten niitä on tulkittava. Säännösten sisällön selvittämisen ja 

tulkinnan apuna tutkimuksessa nojaudutaan kyseisiä normeja käsittelevään 

oikeuskäytäntöön, oikeuskirjallisuuteen sekä muuhun lähdemateriaaliin. 

Tutkimuksessa myös pyritään systematisoimaan voimassa olevaa oikeutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Aarnio, s. 48.  
41 Husa – Mutanen – Pohjolainen, s. 13 – 14. 
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2 EDUSTAJIEN TEHTÄVÄT JA KESKINÄINEN TOIMIVALLANJAKO 

2.1 Henkilöstön edustajien tehtävät 

2.1.1 Luottamusmiehen tehtävät  

 
Luottamusmiehen tehtävät ja asema perustuvat keskeisiltä osiltaan työnantaja- ja 

työntekijäliittojen välisiin työehtosopimuksiin ja keskusjärjestöjen välisiin 

luottamusmiessopimuksiin. Luottamusmiessopimusten määräysten mukaan  

luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia ammattiosaston edustajana 

työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. Luottamusmies edustaa 

ammattiosastoa työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa ja yleensä 

työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yrityksen ja 

henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.42 

Työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies toimii ensisijaisesti 

ammattiosaston edustajana. Tämän lisäksi luottamusmies edustaa työlainsäädännön 

soveltamista ja tulkintaa koskevissa asioissa kaikkia työehtosopimuksen 

soveltamisalan piiriin kuuluvia työntekijöitä; sekä järjestäytyneitä työntekijöitä että 

järjestäytymättömiä, tai johonkin muuhun työntekijäyhdistykseen kuuluvia 

työntekijöitä, joiden työsuhteissa työnantajan on velvollinen noudattamaan 

työehtosopimusta TEhtoL 4.2 §:n perusteella.43  

TEhtoL 4.2 §:ssä kielletään työnantajaa tekemästä järjestäytymättömän työntekijän 

kanssa työsopimusta, joka on ristiriidassa työnantajaa sitovan työehtosopimuksen kanssa. 

Työnantajalla on siten velvollisuus soveltaa työehtosopimuksen määräyksiä myös 

sellaisen työntekijän työsuhteessa, joka tekee työehtosopimuksessa tarkoitettua työtä, 

mutta joka ei ole järjestäytymättömyytensä tai eri järjestöön kuulumisen vuoksi sidottu 

työnantajaa sitovaan työehtosopimukseen.44 

Luottamusmiehellä ei ole yhdistyslakiin (503/1989 vp), ammattiosaston sääntöihin tai 

muuhun määräykseen perustuvaa velvollisuutta toimia järjestäytymättömien 

                                                 
42 TT – SAK yleissopimus, kohta 3.1. Ks. myös PT – SAK luottamusmiessopimus 2 §. 
43 Tiitinen – Kröger, s. 86. 
44 Tiitinen et al, s. 32. Höltän mukaanTEhtoL 4 § ei koske lainkaan luottamusmiehen valitsemista eikä 
sen avulla voi määrätä luottamusmiestä edustamaan myös järjestäytymättömiä työntekijöitä. Vastaavasti 
ammattiliitto työehtosopimukseen osallisena ei edusta järjestäytymättömiä työntekijöitä, vaikka 
sopimusta pitääkin TEhtoL 4 §:n nojalla soveltaa heihin.  Ks. Hölttä, s. 50. 
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työntekijöiden puolesta. Työehtosopimukseen TEhtoL:n nojalla sidotun yhdistyksen 

edustajana hänellä katsotaan kuitenkin olevan siihen kelpoisuus.45  

TT 2014:93. Työehtosopimukseen osallisten yhdenmukaisen kannan mukaisesti katsot-

tiin, että controllerin tehtävää yhtiössä hoitava henkilö ei ole asemaltaan työehtosopimuk-

sessa tarkoitetulla tavalla johtavassa asemassa oleva toimihenkilö, vaan ylempi konttori-

toimihenkilö, jota vakuutusalan työehtosopimus koskee. Vakuutusalan työehtosopimuk-

sen mukaisesti valittu luottamusmies edustaa kaikkia työehtosopimuksen soveltamispii-

riin kuuluvia toimihenkilöitä järjestäytymisestä riippumatta ja myös kyseistä työntekijää, 

jota ei näin ollen voitu valita luottamusvaltuutetuksi. 

Työtuomioistuin perustelee lausuntoaan seuraavalla tavalla: 

Työehtosopimuksen 1 §:n 5 a kohdan mukaan sopimus ei koske johtavassa asemassa ole-

via konttoritoimihenkilöitä, kuten esimerkiksi osastopäälliköitä tai heihin rinnastettavassa 

asemassa olevia tahi organisaatiossa heidän yläpuolellaan olevia toimihenkilöitä. Finans-

sialan Keskusliitto ry ja Vakuutusväen Liitto VvL ry ovat yhtenevänä kantanaan lausu-

neet, että controllerin tehtävää hoitava A ei ole asemaltaan työehtosopimuksessa tarkoite-

tulla tavalla johtavassa asemassa oleva toimihenkilö, vaan ylempi konttoritoimihenkilö, 

jota työehtosopimus koskee. Työehtosopimuksen sitovuuspiiriä ei ole rajattu työntekijän 

järjestäytymisen mukaan. Myös vakuutusalan työehtosopimuksen mukaisesti valittu luot-

tamusmies edustaa kaikkia työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia toimihenkilöitä 

siitä riippumatta, ovatko he järjestäytyneet Vakuutusväen Liittoon tai johonkin muuhun 

liittoon vai ovatko he kokonaan järjestäytymättömiä. 

Työtuomioistuimella ei ole aihetta poiketa työehtosopimukseen osallisten edellä esitetystä 

yhteneväisestä kannasta, joka perustuu työehtosopimuksen sitovuutta ja luottamusmiehen 

edustusvaltaa koskeviin vakiintuneisiin tulkintasääntöihin. Siten työtuomioistuin esittää 

lausuntonaan, että työehtosopimuksen nojalla valittu luottamusmies edustaa myös kantaja 

A:ta. 

Kuten edellä olevasta lausunnosta ilmenee, jos työehtosopimuksessa on soveltamisalaa 

koskeva rajoitus, noudatetaan työehtosopimusta TEhtoL:n mukaan ainoastaan 

työehtosopimukseen sidottujen työnantajien ja työntekijöiden välisissä työsuhteissa 

TEhtoL 4.3 §).46 Tällöin luottamusmies edustanee vain kyseiseen työehtosopimukseen 

sidottuja eli järjestäytyneitä työntekijöitä. 

Luottamusmies valvoo työ- ja virkaehtosopimusten, työlainsäädännön, työntekijöiden 

työsopimusten ehtojen sekä muiden työ- ja palvelussuhdetta koskevien ehtojen ja 

                                                 
45 Tiitinen – Kröger, s. 86.  
46 Tiitinen et al, s. 32.  
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määräysten noudattamista.47 Työehtojen valvojana luottamusmiehen tehtävänä on 

varmistaa, ettei yksittäisten työntekijöiden oikeuksia loukata ja että työntekijöiden 

intressit toteutuvat mahdollisimman laajasti.  Tässä roolissa luottamusmiehellä on 

merkittävä asema työpaikkatason neuvottelumenettelyssä.48 Luottamusmiehen 

neuvotteluoikeutta ja neuvottelujärjestystä käsitellään tarkemmin tutkimuksen 3 

luvussa. Edelleen luottamusmies toimii ammattiosaston ja edustamiensa 

työntekijöiden edustajana paikalliseen sopimiseen liittyvissä asioissa silloin kun 

työehtosopimus tai lainsäädäntö sitä edellyttää.49 Luottamusmiehen tehtäviä ja 

toimivaltaa paikallisen sopimuksen tekemisessä käsitellään niin ikään tutkimuksen 3 

luvussa. 

Työehtosopimuksen nojalla valittuna luottamushenkilönä luottamusmiehen tehtävänä 

on edistää ja ylläpitää sopijaosapuolten välistä työrauhaa. Luottamusmiehellä on 

velvollisuus valvoa, että työntekijät noudattavat työsuhdetta koskevia määräyksiä ja 

sopimuksia. Luottamusmiehen tulee itse välttää kaikkia työtaistelutoimenpiteitä ja 

valvoa, etteivät myöskään työntekijät lähde rikkomaan työrauhaa.50 Ammattiosasto on 

valvontavastuussa luottamusmiehen toiminnasta.51  

Luottamusmiessopimusten mukaan luottamusmiehen tehtävänä on edustaa 

ammattiosastoa ja työntekijöitä työlainsäädännön soveltamista ja tulkintaa koskevissa 

asioissa ja yleensä työnantajan ja työntekijöiden välisiin suhteisiin ja yrityksen 

kehittymiseen koskevissa asioissa. Useat työlakien nimenomaiset säännökset 

oikeuttavat luottamusmiehen edustamaan sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä 

työntekijöitä. TSL:n lisäksi asiasta säädetään muun muassa työaikalaissa (605/1996 

vp) ja vuosilomalaissa (162/2005). YTL 8.1 §:n nojalla luottamusmies edustaa 

henkilöstöryhmäänsä kuuluvia järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä, tai muuhun 

työntekijäyhdistykseen kuuluvia työntekijöitä YTL:n mukaisissa 

yhteistoimintamenettelyissä.52 Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 

                                                 
47 Rusanen, s. 77.  
48 Koskinen 2006, s. 1045. 
49 PT – SAK luottamusmiessopimus 2 §. 
50 Koskinen 2006, s. 1045. 
51 Rusanen, s. 30. Ammattiosastolla on oikeus erottaa luottamusmies, jos hän on laiminlyönyt 
tehtävänsä tai ylittänyt toimivaltuutensa. Ks. KKO 2012:50: Ammattiyhdistyksen kokous oli päättänyt 
erottaa yhdistyksen luottamusmieheksi ja varapääluottamusmieheksi valitun A:n tehtävistään kesken 
tämän toimikauden luottamuspulan vuoksi. Yhdistyksen säännöissä ei ollut määräyksiä 
luottamusmiehen erottamiseksi tehtävistään. Korkein oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, että 
yhdistyksen kokouksella oli ollut oikeus erottaa A luottamusmiestehtävistä. 
52 Tiitinen – Kröger, s. 86 ja alaviite 19. 
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ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, jäljempänä 

tilaajavastuulaki) 6 §:n mukaisesti luottamusmies voi vuokratyöntekijän 

valtuutuksella toimia edustajana tämän asiassa.  

Luottamusmiehen tehtävien lisäksi keskusjärjestöjen sopimuksiin sekä 

työehtosopimuksiin sisältyy määräyksiä luottamusmiehelle annettavasta 

työnvapautuksen määrästä53, palkka- ja siirtosuojasta, hänen ammattitaitonsa 

ylläpitämisestä sekä hänen tiedonsaantioikeuksistaan ja työsuhdeturvastaan.54 

Luottamusmiehen lomautus- ja irtisanomissuojasta säädetään sekä työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen välisissä sopimuksissa että lain tasolla TSL 5:2:ssa ja 7:10:ssa.55 

2.1.2 Luottamusvaltuutetun tehtävät 

 
Luottamusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta määräytyvät työsopimuslaissa ja muualla 

työlainsäädännössä erikseen säädettävällä tavalla (TSL 13:3.1). Työnantaja voi täyttää 

työntekijän lomautus- ja irtisanomistilanteisiin liittyvän (ennakko)selvitys- ja 

kuulemisvelvoitteensa luottamusvaltuutetun kanssa TSL 5:3 ja 9:3.2:n nojalla. Niin 

ikään luottamusvaltuutettu voi olla TSL 9:2.1:ssa tarkoitettuna avustajana työnantajan 

varattua työntekijälle tilaisuuden tulla kuulluksi ennen työsopimuksen päättämistä 

koeaikana tai työntekijästä johtuvalla perusteella.56  

Työsopimuslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi luottamusvaltuutetun oikeudesta 

edustaa työntekijöitä säädetään työaika- ja vuosilomalaeissa. Luottamusvaltuutettu 

toimii edustamansa henkilöstöryhmän edustajana YTL 8.1 §:n nojalla. Tällöin 

luottamusvaltuutettu edustaa kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä 

työnantajan kanssa käytävissä yhteistoimintaneuvotteluissa. 

                                                 
53 Luottamusmieheksi valitut säilyttävät työsuhteensa työnantajaan riippumatta siitä, hoitavatko he 
luottamusmiestehtäviään oman työnsä ohella, vai onko heille annettu osittain tai kokonaan vapautusta 
heidän työsopimustensa mukaisesta työstä. Vapautuksen määrä riippuu yleensä edustettavien 
työntekijöiden lukumäärästä ja siten edustustehtävien runsaudesta. Ks. Koskinen 2006, s. 1052 – 1054. 
Pääluottamusmies saa luonnollisesti enemmän vapautusta työstään kuin muu luottamusmies. 
Esimerkiksi TT – SAK yleissopimuksen kohdan 4.1.mukaan tehtäviensä hoitamista varten 
pääluottamusmiehelle järjestetään tarvittaessa tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautus 
työstään. Muulle luottamusmiehelle kuin pääluottamusmiehelle järjestetään tarvittaessa tilapäisesti 
vapautus työstään. 
54 Tiitinen – Kröger, s. 85. Ks. myös esim. TT – SAK yleissopimuksen 4 – 5 luvut. 
55 Luottamusmiehen asemasta liikkeen luovutuksen yhteydessä ei ole laintasoisia säännöksiä. Asemasta 
on sovittu luottamusmiessopimuksissa ja työehtosopimuksissa. Esimerkiksi TT – SAK yleissopimuksen 
mukaan, pääluottamusmiehen asema jatkuu liikkeen luovutuksesta huolimatta sellaisenaan, jos 
luovutettu liike tai sen osa säilyttää itsenäisyytensä. Ks. TT – SAK yleissopimus, kohta 4.2. Määräys 
koskee myös työsuojeluvaltuutettua. 
56 Tiitinen – Kröger, s. 89 – 90.  



 

15 

Luottamusmiessopimusmääräysten mukaisesti luottamusmiehen tehtäviin kuuluu 

työlainsäädännön ja työehtosopimusten valvonta. Määräys antaa luottamusmiehille 

laajat oikeudet edustaa työntekijöitä erilaisissa työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia 

koskevissa epäselvyys- tai erimielisyystilanteissa. Luottamusvaltuutetulle vastaavia 

valvontatehtäviä ei ole TSL:ssa säädetty, vaan työsopimuslain valvonta kuuluu TSL 

13:12:n nojalla työsuojeluviranomaisten tehtäväksi. Sanottu koskee myös yleissitovan 

työehtosopimuksen valvontaa.57 Luottamusvaltuutetun tehtäväkenttä näyttäisi siten 

olevan suppeampi kuin luottamusmiehen rajoittuen vain työlainsäädännössä 

säädettyihin tehtäviin.58 

TSL 13.3.1:n mukaan työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa 

luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja 

työoloja koskevissa asioissa. Säännöstä koskevien esitöiden mukaan työntekijät 

voisivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun tekemään 

työntekijöiden puolesta esimerkiksi TAL 10 §:ssä tarkoitetun yleissitovaan 

työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimuksen säännöllisestä työajasta.59 

TSL 13:3.1:n  sanamuodon mukaan valtuutukseen ei tarvita erillistä valtakirjaa 

jokaiselta työntekijältä, vaan työntekijöiden enemmistö voi tehdä päätöksen asiasta.60 

Luottamusvaltuutetun toimivalta määräytyy valtuutuksen sisällön ja laajuuden 

perusteella.61  

Yksittäinen työntekijä voi myös valtuuttaa luottamusvaltuutetun niin sanotuksi 

”asiamiehekseen” hoitamaan ja sopimaan jostakin hänen työsuhteensa ehtoa 

koskevasta asiasta. Valtuutukseen sovelletaan yleisiä varallisuusoikeudellisista 

oikeustoimista annetun lain (OikTL 228/1929) mukaisia valtuutusoppeja.62  

                                                 
57 Tiitinen – Kröger, s. 90.  
58 Orasmaa, s. 4 – 5.  
59 HE 157/2000 vp, s. 124. Vrt. kuitenkin TAL 10 § ja sitä koskevat valmistelutyöt, joissa ei mainita 
luottamusvaltuutetun tarvitsevan erillistä valtuutusta yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvan 
säännöllistä työaikaa koskevan paikallisen sopimuksen tekemiseen. Ks. HE 34/1996, s. 46 – 47.  
60 Höltän mukaan päätöksentekomenettelytapana voinee olla kokous tai muu valtuutuksen 
hankkimistapa. Hölttä, s. 56 – 57. 
61 Orasmaa, s. 5. 
62 Tiitinen – Kröger, s. 91. Valtuutuksen muodoista säädetään OikTL 2 luvussa. Työntekijän 
valtuuttaessa luottamusvaltuutetun toimimaan asiamiehenään kysymyksessä voi olla valtakirjaan 
perustuva valtuutus (OikTL 10.1, OikTL 11.1 ja OikTL 15.1 §). Siinä valtuuttaja antaa valtuutetulle 
valtakirjan, jossa määritellään valtuutetun kelpoisuus. Esittämällä valtakirjan kolmannelle valtuutettu 
voi osoittaa edustusvaltansa. Valtuutuksella ei kuitenkaan ole erityistä määrämuotoa, joten suullinenkin 
valtuutus on riittävä. Tällöin valtuutettu toimii toimeksiantovaltuutuksen nojalla eli valtuutus perustuu 
ainoastaan valtuuttajan valtuutetulle tekemään tiedonantoon, joka voi olla suullinen tai kirjallinen. 
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Luottamusvaltuutetulla on TSL 13:3.2:n mukaan oikeus saada laissa tarkoitettujen 

tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ja riittävästi vapautusta työstään. 

Luottamusvaltuutetun oikeudesta saada tietoja työantajalta säädetään esimerkiksi 

työaika- ja vuosilomaleissa.63 Työnantajan on korvattava luottamusvaltuutetulle hänen 

laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuva ansionmenetys. Muiden tehtävien 

hoitamiseksi luottamusvaltuutetulle annettavasta työstä vapautuksesta ja 

ansionmenetyksestä on sovittava työnantajan kanssa.64 

TSL 13:4:n mukaan luottamusvaltuutettu säilyttää liikkeen tai sen osan luovutuksen 

yhteydessä asemansa, jos liike tai sen osa sitä luovutettaessa säilyttää itsenäisyytensä. 

Jos liikkeen luovutuksen kohde ei säilytä itsenäisyyttään, säilyy 

luottamusvaltuutettuna toimineen työntekijän irtisanomissuoja niin kutsuttuna 

jälkisuojana kuuden kuukauden ajan toimikauden päättymisestä. Luottamusvaltuutetun 

lomautus- ja irtisanomissuojasta säädetään TSL 5 luvun 2 §:ssä ja 7 luvun 10 §:ssä.65 

2.1.3 Työsuojeluvaltuutetun tehtävät 

 
Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa 

edustava luottamushenkilö. Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä säädetään TSValvL 31 

§:ssä.  Säännöksen mukaan työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on edustaa työntekijöitä 

työpaikan työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä näissä asioissa suhteessa 

työsuojeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutetun tehtäväpiiriin kuuluva työsuojelu pitää 

kuitenkin laajasti käsitettynä sisällään myös esimerkiksi työaika- ja vuosiloma-asiat.66  

                                                                                                                                                      
Valtuutukseen käytetty asiakirja ei kuitenkaan tässä tapauksessa voi olla sellainen, että se on tarkoitettu 
esitettäväksi kolmannelle valtakirjana. Toimeksiantovaltuutusta koskevat OikTL 11.2 ja 18 §:t. 
Valtuutusten lajeista, ks. lisää Hemmo, s. 500 – 503 ja 508 – 509. 
63 HE 157/2000, s. 124. 
64 Tiitisen ja Krögerin mukaan työnantaja voi olla velvollinen noudattamaan TSL 2:7:n nojalla 
yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä luottamustehtävien hoitamiseksi annettavasta 
vapautuksesta johtuvan ansionmenetyksen korvaamisesta, koska kyseessä on luottamusvaltuutetun 
”työsuhteen ehtona” noudatettava määräys. Kuten Tiitinen ja Kröger ovat todenneet, kyseinen tulkinta 
voidaan asettaa kysymyksenalaiseksi ainakin joidenkin luottamusmiessopimusten 
soveltamisalarajausten perusteella. Mielenkiintoinen kysymys on myös, olisiko työnantajan 
noudatettava TSL 2:7:n nojalla luottamusvaltuutetun ”työsuhteen ehtoina” myös useissa 
työehtosopimuksissa olevia määräyksiä luottamusmiehille ansionmenetyksen korvauksen lisäksi 
maksettavasta, työpaikan työntekijöiden lukumäärästä ja säännöllisestä työstä annettavan vapautuksen 
pituudesta riippuvasta kiinteästä korvauksesta. Ks. Tiitinen – Kröger, s. 88 – 89 ja alaviite 28. 
65 Tiitinen – Kröger, s. 88. HE 157/2000, s. 124. 
66 Saloheimo 2016, s. 131 – 132. 



 

17 

Työsuojeluvaltuutetun päätehtävänä on käsitellä erilaisia työsuojeluasioita työnantajan 

kanssa.67 Hänen tulee perehtyä oma-aloitteisesti työsuojelua koskeviin säännöksiin, 

määräyksiin ja ohjeisiin sekä osallistua työpaikan työsuojelun toimintaohjelman 

valmisteluun työpaikalla sovittavalla tavalla (TSValvL 31 §). Oma-aloitteisuus 

korostaa valtuutetun itsenäistä asemaa laissa säädettyjä tehtäviä hoitaessaan.68 

Työsuojeluvaltuutettu käsittelee työnantajan kanssa laajakantoisia ja työpaikkaa 

yleisesti koskevia TSValvL 26.1 §:n 2 – 7 kohdan mukaisia, työsuojelun 

yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita silloin, kun työpaikalla ei ole TSValvL 38 §:n 

mukaista työsuojelutoimikuntaa69. Lisäksi työsuojeluvaltuutetulla on työntekijän 

pyynnöstä ja tarvittaessa muutoinkin oikeus osallistua TSValvL 26.1 §:n 1 kohdan 

mukaisesti käsiteltäviin asioihin työntekijän kanssa tai hänen edustajanaan. Tarvetta 

työsuojeluvaltuutetun osallistumiseen voi tulla myös työnantajan taholta.70 

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus olla läsnä työpaikalla tehtävissä 

työsuojelutarkastuksissa ja tutkimuksissa, esittää käsityksensä ja kysymyksiä asiasta 

sekä saada tietoa tarkastuksesta ja siihen liittyvistä jatkotoimenpiteistä (TSValvL 7 §). 

Niin ikään työsuojeluvaltuutettu osallistuu työkykyä ylläpitävään toimintaan 

työpaikalla ja perehtyy työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin työpaikan 

oloihin tarkkailemalla niitä säännöllisesti.71 Työsuojeluvaltuutetulla on lain mukaan 

velvollisuus kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työturvallisuutta 

edistäviin seikkoihin, mutta hänellä ei tästä huolimatta ole mitään työnjohtovaltaa 

työntekijöihin nähden.72 

Jos työsuojeluvaltuutettu havaitsee työpaikalla joitakin puutteita tai epäkohtia, tulee 

hänen ilmoittaa niistä työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle sekä tarvittaessa 

työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluvaltuutetulla on edustamiensa työntekijöiden 

osalta keskeyttää  työ, jos siitä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa hengelle tai 

                                                 
67 Saloheimo 2016, s. 132.  
68 HE 94/2005, s. 35. 
69 Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, on perustettava kahdeksi 
vuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta (TSValvL 38 §). Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut ovat 
työsuojelutoimikunnan jäseniä (TSValvL 39 §).   
70 HE 94/2005, s. 33. 
71 HE 94/2005, s. 9.  
72 Saloheimo 2016, s. 132 
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terveydelle (TSValvL 36 §). Työn keskeyttämisoikeutta tarkastellaan laajemmin 

tutkimuksen 4 luvussa.73  

Tehtäviensä suorittamista varten työsuojeluvaltuutetulla on laajat tiedonsaantioikeudet 

(TSValvL 32 §). Työsuojeluvaltuutetun oikeudesta saada yhteistoimintatehtäväänsä 

varten koulutusta sekä työsuojeluvaltuutetulle myönnettävästä työstä vapautuksesta ja 

korvauksesta ansionmenetyksen vuoksi säädetään TSValvL 33 – 36 §:ssä. Niiltä osin 

kuin työsuojeluvaltuutettua ei ole vapautettu normaaleista työtehtävistään, tulee hänen 

huolehtia joko virka- tai työsuhteestaan johtuvista velvoitteistaan.74 

Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen irtisanomisesta on voimassa, mitä TSL 7:10:n 

nojalla säädetään luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuojasta.75 

2.1.4 Työsuojeluasiamiehen tehtävät 

 
Työsuojeluasiamiehen tehtävänä on osallistua toimialuettaan koskevien 

työsuojeluasioiden käsittelyyn ja toteutukseen.76 Työsuojeluasiamiehen tehtävät ja 

asema perustuvat yksinomaan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sopimiin työsuojelun 

yhteistoimintasopimuksiin tai liittokohtaisiin sopimuksiin. Työsuojeluasiamiehellä ei 

siten ole minkäänlaista lakisääteistä asemaa, toisin kuin muilla henkilöstön edustajilla. 

Työsuojeluasiamiehen tehtävät voivat vaihdella riippuen siitä, mitä niistä on 

työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa sovittu. Yleensä asiamiehet toimivat 

työsuojeluvaltuutetun apuna toimialueensa työsuojeluasioiden hoitamisessa ja pitävät 

yhteyttä työpaikan linjajohtoon ja muihin yhteistoimintaelimiin.77 

PT – SAK yhteistoimintasopimuksen mukaan työsuojeluasiamiehen tehtävänä on:  

1. osallistua työsuojelua koskevaan tarkastukseen,  

2. osallistua tutkimukseen, jonka toimeenpano johtuu tapaturman tai ammattitaudin vaarasta 

tai sattuneen tapaturman laadusta taikka sen mahdollisesta vaikutuksesta työsuojelutyön 

suunnitteluun ja toteuttamiseen, 

3. tarkkailla työsuojelumääräysten noudattamista ja huomauttaa niiden rikkomisesta,  

4. ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ensisijassa asianomaiselle esimiehelle ja milloin se 

on asian laatuun nähden tarpeellista, työsuojeluvaltuutetulle, sekä huomauttaa 

työsuojelumääräysten noudattamisesta ja havaituista vaaratekijöistä työntekijöille sekä 
                                                 
73 HE 94/2005, s. 9. 
74 Saloheimo 2016, s. 134. 
75 Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ks. TT 1994:84 
76 Työsuojelutoiminta työpaikalla –tietolehti, s. 3. Ks. myös Teknologiateollisuuden TES, s. 113. 
77 Saloheimo 2016, s. 144. 
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5. tehdä aloitteita työsuojeluvaltuutetulle toimialueensa työsuojelun kehittämisestä ja olla 

yhteydessä toimialueensa asioista työsuojeluvaltuutettuun.78 

TT – SAK yleissopimuksen mukaan osastolle tai vastaavaan yksikköön valittu 

luottamusmies voi, jos paikallisesti niin sovitaan, hoitaa myös työsuojeluasiamiehen 

tehtäviä ja päinvastoin. Ammattiosaston on ilmoitettava tästä kirjallisesti 

työnantajalle.79 Edustustehtävistään huolimatta työsuojeluasiamies säilyttää 

työsuhteensa työnantajaan. Hänellä on myös oikeus saada tarvittaessa tilapäisesti 

vapautusta työstään ja oikeus saada työnantajalta korvausta ansionmenetyksestä.80 

Työsuojeluasiamiehillä on oikeus tehostettuun irtisanomissuojaan työehtosopimusten 

määräysten nojalla.81 

TT 1996:28 (ään.). Vartijana toiminut työsuojeluasiamies oli toistuvasti rikkonut muun 

muassa kieltoa viedä ulkopuolisia henkilöitä vartiointikohteeseen ja työnantajan 

toimipaikkaan sekä jättänyt samalla täyttämättä työvelvoitteitaan. Työsuojeluasiamiehen 

menettely oli ollut omiaan vaarantamaan työnantajan turvallisuusjärjestelyjen vaikutuksen 

ja aiheuttamaan vahinkoa.Työsuojeluasiamiehen tahallinen työsopimuksen vastainen 

menettely oli vartiointialan toiminnan luonne huomioon ottaen rikkonut 

työsopimussuhteessa edellytettävän työntekijän ja työnantajan välisen luottamuksen niin, 

ettei työnantajalta voitu kohtuuden mukaan vaatia sopimussuhteen jatkamista. 
Työsopimuksen purkamiselle oli siten ollut tärkeä syy, eikä työnantaja ollut menetellyt 

työsuojelusopimuksen vastaisesti purkaessaan työsuojeluasiamiehen työsopimuksen. 

2.1.5 Yhteistoimintaedustajan tehtävät 

 
YTL 8.2 §:n tai 8.3 §:n nojalla valittu yhteistoimintaedustaja toimii muiden YTL 8 

§:ssä säädettyjen henkilöstöryhmien edustajien ohella työnantajan tai työnantajan 

edustajan kanssa käytävien yhteistoimintaneuvottelujen osapuolena edustamiensa 

työntekijöiden puolesta.82 Kuten muutkin YTL 8 §:n mukaiset henkilöstöryhmien 

edustajat, yhteistoimintaedustaja on osallisena yhteistoimintaneuvotteluissa yleensä 

silloin, kun käsiteltävä asia koskee useampaa kuin yhtä työntekijää. Siltä osin kuin 

yhteistoimintaneuvottelut koskeva yhteistoimintaedustajan edustamaa 

                                                 
78 PT – SAK yhteistoimintasopimus, 5 luku 4 §.  
79 TT – SAK yleissopimus, kohdat 3.1. ja 3.3.  
80 TT – SAK yleissopimus, kohdat 4.1. ja 4.2. 
81 Saloheimo 2016, s. 144. 
82Henkilöstön edustajien oikeuksia yhteistoimintamenettelyissä sisältyy muun muassa 
yhteistoimintamenettelydirektiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/14/EY 
työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä. 
Direktiivi on työntekijöiden tiedottamista ja kuulemista koskeva yleisdirektiivi, jossa työntekijöiden 
tiedottaminen ja kuuleminen on säädetty tapahtuvaksi lähinnä työntekijöiden edustajien välityksellä. 
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henkilöstöryhmää työnantaja voi toteuttaa neuvotteluvelvollisuutensa 

yhteistoimintaedustajan kanssa.83 

YTL:ssa säädetään yhteistoimintaedustajalle ja muille henkilöstöryhmien edustajille 

lukuisia tehtäviä ja oikeuksia. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa YTL 10 – 14 

§:n mukaiset tiedonsaantioikeudet, oikeus käsitellä työnantajan kanssa 

yhteistoimintaneuvotteluissa yrityksen yleisiä suunnitelmia, periaatteita ja tavoitteita 

(YTL 15 – 26 §) sekä oikeus neuvotella työnantajan kanssa YTL 5 – 8 luvun 

mukaisista asioista. Näitä henkilöstöryhmien edustajien tehtäviä ja oikeuksia 

käsitellään tutkimuksen 3 luvussa. 

2.2 Henkilöstön edustajien keskinäinen toimivallanjako 

 
Kuten johdannossa luottamusvaltuutetun valinnan yhteydessä ja tämän luvun alussa 

luottamusmiehen osalta on tuotu esiin, luottamusvaltuutettu on toissijainen 

luottamusmieheen nähden. Jos työntekijät ovat valinneet työehtosopimuksessa 

tarkoitetun luottamusmiehen edustajakseen, ei luottamusvaltuutettua voida valita 

erikseen. Tällöin luottamusmiehellä on myös luottamusvaltuutetun asema ja 

oikeudet.84  

Työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies edustaa niitä työntekijöitä, joiden 

työsuhteissa työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta TEhtoL 4.2 

§:n nojalla. Mikäli jollakin yrityksen henkilöstöryhmällä ei ole lainkaan heihin 

sovellettavaa työehtosopimusta, tai tässä työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä 

luottamusmiehestä tai muusta vastaavasta edustajasta, voivat kyseiseen 

henkilöstöryhmään kuuluvat työntekijät valita luottamusvaltuutetun TSL 13:3:n 

mukaisesti. Tällöin samalla työpaikalla voi olla siten sekä työehtosopimuksessa 

tarkoitettu luottamusmies että TSL 13:3:n nojalla valittu luottamusvaltuutettu. 

Luottamusmies edustaa tällöin sitä henkilöstöryhmää, jonka työsuhteissa työnantaja on 

velvollinen noudattamaan työehtosopimusta TEhtoL:n nojalla ja luottamusvaltuutettu 

sitä henkilöstöryhmää, joka hänet on valinnut.85 

                                                 
83 Äimälä – Kärkkäinen, s. 54.  
84 HE 157/2000, s. 123. 
85 Ks. HE 157/2000, s. 123, jossa esimerkkihenkilöstöryhmänä mainitaan ylemmät toimihenkilöt. Ks. 
myös Tiitinen – Kröger, s. 87. 
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TSL 13:3:n sanamuodon mukaan työntekijät, joilla ei ole työnantajaa työehtosopimuslain 

nojalla sitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita 

keskuudestaan luottamusvaltuutetun. Säännöksessä tai sitä koskevissa hallituksen esityksen 

perusteluissa ei ole otettu nimenomaista kantaa siihen, voivatko työntekijät valita 

luottamusvaltuutetun, jos luottamusmiestä ei ole valittu työnantajaa TEhtoL:n nojalla 

sitovan työehtosopimuksen perusteella, vaan yleissitovan työehtosopimuksen perusteella. 

Kuten tutkielman johdannossa on todettu, käytännössä joillakin aloilla, kuten 

metalliteollisuudessa ja rakennusaloilla on sovellettu yleissitovien työehtosopimusten 

mukaisia luottamusmiesjärjestelmiä. Hallituksen esityksen mukaan tällaiseen menettelyyn 

yleensäkään ja siihen liittyviin sopimuksiin (TSL 13:3:n) säännöksillä ei ole vaikutusta.86 

Sanottu ei anna suoraa vastausta siihen, onko yleissitovan työehtosopimuksen perusteella 

valitun luottamusmiehen ja TSL 13:3:n nojalla valitun luottamusvaltuutetun ”olemassaolo” 

samalla työpaikalla mahdollista. 

Yleissitovan työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen ja 

luottamusvaltuutetun toimimisesta samalla työpaikalla ei tiedettävästi ole olemassa 

oikeuskäytäntöä. Oikeuskirjallisuudessa esitettyjen kannanottojen perusteella asiaa voidaan 

pitää tulkinnanvaraisena ja ratkaisemattomana asiana. Äimälä esimerkiksi on todennut, että 

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, kuten työntekijöiden edustajien suojelua 

koskeva ILO:n yleissopimus nro 135, edellyttävät, että ammattiyhdistyksen valitseman 

edustajan asema ei vaaraannu muiden luottamushenkilöiden valinnan johdosta.87 Toisaalta 

Tiitinen ja Kröger ovat luottamusvaltuutetun valintaa koskien todenneet, että 

järjestäytymättömän työnantajan työntekijöillä on oikeus luottamusvaltuutetun valintaan 

riippumatta siitä, onko työnantaja velvollinen 2:7:n nojalla noudattamaan yhtä tai useampaa 

yleissitovaa työehtosopimusta.88 Varmuutta ei kuitenkaan ole siitä, ovatko kirjoittajat tässä 

yhteydessä ajatelleet sellaista tilannetta, jossa työpaikalle olisi jo valittu tai valittaisiin 

myöhemmin luottamusmies yleissitovan työehtosopimuksen perusteella, joka sekin – kuten 

johdannossa on tuotu esiin – jakaa näkemyksiä oikeustieteilijöissä.  

Jos työnantaja kuitenkin hyväksyisi tai olisi hyväksynyt yleissitovan työehtosopimuksen 

perusteella valitun luottamusmiehen työntekijöiden edustajaksi, voidaan katsoa, että 

tällaisen luottamusmiehen ja TSL 13:3:n mukaisen luottamusvaltuutetun välisen 

”toimivaltaristiriidan” ratkaisu on riippuvainen ILO:n yleissopimuksen nro 135 5 artiklan 

tulkinnasta, kuten Äimälä on todennut. Ratkaisevaa siis on onko kyseistä artiklaa tulkittava 

siten, että luottamusvaltuutetun valinta voisi heikentää ammattiyhdistyksen edustajana 

toimivan yleissitovan työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen asemaa. 

Normaalisitovan, eli TEhtoL:n nojalla työnantajaa sitovan, työehtosopimuksen perusteella 

                                                 
86 HE 157/2000, s. 123 – 124. 
87 Äimälä, s. 342 – 343.  
88 Tiitinen – Kröger, s. 87 – 88. 
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valitun luottamusmiehen ja TSL 13:3:n mukaisen luottamusvaltuutetun osalta hallituksen 

esityksessä sopimusta on tulkittu juuri näin. 

Työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, työntekijöiden 

on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Tätäkin 

pienemmillä työpaikoilla työntekijät voivat halutessaan valita työsuojeluvaltuutetun ja 

varavaltuutetun. Jos työpaikalle on valittu erikseen työehtosopimuksessa tarkoitettu 

luottamusmies tai yhdysmies taikka TSL 13:3:n nojalla valittu luottamusvaltuutettu, 

rajautuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävät vain työn turvallisuutta ja terveellisyyttä 

koskeviin asioihin.89 Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies tai luottamusvaltuutettu 

voivat kuitenkin olla myös sama henkilö (TSValvL 27.3 §). Tällöin 

työsuojeluvaltuutettuna toimivan edustajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti 

riippumatta siitä, ovatko he järjestäytyneitä vai järjestäytymättömiä.  

Työpaikan toimihenkilöasemassa on oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu ja 

varavaltuutetut (TSValvL 29.1 §). Tällöin työsuojeluvaltuutettu edustaa vain kyseistä 

toimihenkilöistä koostuvaa henkilöstöryhmää. Yhteiselle rakennustyömaalle valittu 

työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut edustavat kaikkia samalla rakennustyömaalla 

työskenteleviä, eri työnantajien palveluksessa olevia työntekijöitä (TSValvL 43 c §). 

YTL 8.1 §:n mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus edustaa hänet valinnutta 

henkilöstöryhmää työnantajan kanssa käytävissä yhteistoimintaneuvotteluissa silloin, 

kun neuvotteluissa käsiteltävä asia koskee myös työntekijöiden turvallisuutta ja 

terveyttä eikä asiaa ole käsitelty tai käsitellä TSValvL:n mukaisesti. Säännöksen 

sanamuodon mukaisesti työsuojeluvaltuutettu edustaa tällöin kyseistä 

henkilöstöryhmää yhdessä henkilöstöryhmän pääasiallisen edustajan eli 

työehtosopimuksen perusteella valitun luottamusmiehen tai TSL 13:3:n nojalla valitun 

luottamusvaltuutetun kanssa. 

YTL 8.1 §:n mukaisesti luottamusmiehellä (tai luottamusvaltuutetulla) on ensisijainen 

oikeus toimia henkilöstöryhmän edustajana. Jos henkilöstöryhmän enemmistön 

                                                 
89 Saloheimon mukaan luottamusmiehen valinnan työpaikalle ei ole katsottu rajoittavan 
työsuojeluvaltuutetun oikeutta toimia myös muissa työsuojeluasioissa, kuten ylityö- ja 
vuosilomakorvausta koskevissa neuvotteluissa silloin kun hän edustaa järjestäytymättömiä työntekijöitä. 
Ks. Saloheimo 2016, s. 131 – 132. Näin myös Hietala et al., s. 138 – 139. TEhtoL 4.2 §:n nojalla 
luottamusmiehellä on kuitenkin oikeus edustaa myös sellaisia järjeäytymättömiä työntekijöitä, joiden 
työsuhteissa työnantaja on velvollinen noudattamaan työehtosopimusta. Tämän vuoksi luottamusmies 
voinee toimia myös järjestäytymättömien työntekijöiden edustajana ylityö- ja vuosilomakorvausta 
koskevissa neuvotteluissa, vaikka työpaikalle olisikin valittu työsuojeluvaltuutettu. 
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muodostavat järjestäytymättömät työntekijät, tai muuhun kuin työehtosopimuksen 

perusteella valitun luottamusmiehen edustamaan työntekijäyhdistykseen kuuluvat 

työntekijät ovat valinneet YTL 8.2 §:n mukaisen yhteistoimintaedustajan, toimii 

yhteistoimintaedustaja yhteistoimintaneuvotteluissa luottamusmiehen rinnalla kyseistä 

henkilöstöryhmää koskevissa yhteistoiminta-asioissa. Luottamusmies edustaa tällöin 

vain työntekijäyhdistykseen kuuluvia työntekijöitä ja YTL 8.2 §:n mukainen 

yhteistoimintaedustaja asianomaisen henkilöstöryhmän muita työntekijöitä. Mikäli 

asia koskee vain rajoitettua osaa henkilöstöryhmän työntekijöistä on työnantajan 

neuvoteltava asiasta sen edustajan kanssa, jonka edustamia työntekijöitä asia koskee.90 

YTL 8.3 §:n nojalla valittu henkilstönedustaja sen sijaan edustaa koko hänet valinnutta 

henkilöstöryhmää yhteistoiminta-asioissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Äimälä – Kärkkäinen, s. 61 – 62. 
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3 NEUVOTTELU- JA SOPIMISOIKEUDET 

3.1 Luottamusmiehen neuvotteluoikeus ja neuvottelujärjestys 

 
Määräykset luottamusmiehen neuvotteluoikeudesta ja neuvottelujärjestyksestä sisältyvät 

luottamusmiessopimuksiin ja alakohtaisiin työehtosopimuksiin.91  Neuvotteluoikeutta 

koskevan määräyksen mukaan luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on edustaa 

ammattiosastoa työehtosopimuksen soveltamista tai tulkintaa koskevissa asioissa. Tässä 

asemassaan luottamusmies edustaa työntekijöitä myös työehtosopimuksen 

tulkintaerimielisyyksistä johtuvissa paikallisissa neuvotteluissa. Luottamusmies edustaa 

työntekijöitä myös työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa, 

työehtosopimuksiin perustuvassa paikallisessa sopimisessa ja 

yhteistoimintamenettelyssä.92 

Neuvottelujärjestyksen periaatteena on työnantajan ja työntekijöiden välillä syntyneiden 

erimielisyyksien ratkaiseminen. Luottamusmiessopimuksissa sovittu 

neuvottelumenettely on usein kaksiportainen. Menettely jakautuu paikallistason 

neuvotteluihin ja seuraavaksi liittotason neuvotteluihin. Jos liittotasollakaan ei päästä 

ratkaisuun, voi työnantaja- tai työntekijäliitto viedä asian työtuomioistuimeen 

työtuomioistuimesta annetun lain (646/1974) mukaisesti.93 

Esimerkiksi TT –SAK yleissopimuksen neuvottelujärjestystä koskeva määräys on 

seuraavanlainen:  

Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijän palkasta tai työsuhteeseen liittyvien 

lakien tai sopimusten soveltamisesta, on luottamusmiehelle annettava kaikki tapauksen 

selvittämiseen vaikuttavat tiedot. 

Työsuhteeseensa liittyvä asia työntekijän tulee selvittää esimiehensä kanssa. Ellei 

työntekijä ole saanut edellä mainittua asiaa selvitetyksi suoraan esimiehensä kanssa, voi 

hän saattaa asian hoidettavaksi osaston tai vastaavan yksikön luottamusmiehen ja 

työnantajan edustajan välisissä neuvotteluissa. Ellei asiaa näin saada selvitetyksi, voi 

edellä mainittu luottamusmies siirtää sen pääluottamusmiehelle. 

Paikallisten osapuolten yhdessä pyytäessä on työehtosopimukseen sidotuilla liitoilla 

oikeus lähettää edustajansa paikalliseen erimielisyysneuvotteluun. 

                                                 
91 Rusanen, s. 178. Ks. esim TT – SAK yleissopimus, kohta 3.1 ja PT – SAK luottamusmiessopimus 2 ja 
9 §. 
92 Saloheimo 2012, s. 230. 
93 Rusanen, s. 182. 
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Ellei työpaikalla syntynyttä erimielisyyttä saada paikallisesti ratkaistuksi, noudatetaan 

työehtosopimuksen mukaista neuvottelujärjestystä. 

Jos erimielisyys koskee tämän sopimuksen tarkoittaman luottamusmiehen työsuhteen 

päättämistä, on paikalliset ja liittojen väliset neuvottelut lisäksi käynnistettävä ja käytävä 

viipymättä sen jälkeen, kun lakkauttamisen peruste on riitautettu.94 

Neuvotteluoikeutensa nojalla luottamusmiehellä oon ilman eri valtuuksia oikeus 

pyytää neuvotteluja työnantajalta, jos työnantaja ei ole noudattanut sopimuksia. 

Luottamusmiehen neuvotteluoikeus on laaja, sillä työnantaja on velvollinen 

neuvottelemaan työehtosopimusten ja työlainsäädännön soveltamisen lisäksi kaikkien 

työnantajan ja työntekijöiden välillä esiintyvien erimielisyyskysymysten 

selvittämiseksi. Luottamusmiehen velvollisuus toimia aktiivisesti työrauhan 

turvaamiseksi edellyttää luottamusmieheltä itseltään neuvotteluihin ryhtymistä.95  

Työehtosopimusten tulkinnasta tai soveltamisesta voi syntyä erimielisyyttä 

työnantajan ja työntekijöiden välillä. Erimielisyydessä voi olla kysymys esimerkiksi 

siitä, onko työnantajan maksamien kulukorvausten määrää pidettävä 

työehtosopimuksen mukaisena (TT 2006:62) tai miten työehtosopimuksen paikallista 

sopimista koskevia määräyksiä on tulkittava ja sovellettava (TT 2000:18). 

Erimielisyystilanteessa luottamusmiehellä on oikeus pyytää neuvotteluja työnantajalta 

ja saada kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. Työnantajan on annettava 

tiedot siinäkin tapauksessa, etteivät kaikki työntekijät eivät itse haluaisi riitauttaa asiaa 

ja kieltävät tietojen antamisen luottamusmiehelle.96  

Ammattiosaston edustajana luottamusmies edustaa työnantajan kanssa käytävissä 

neuvotteluissa ensisijassa kyseiseen ammattiosastoon ja sen yläpuolella olevaan 

ammattiliittoon kuuluvia järjestäytyneitä työntekijöitä. Työehtosopimuksen 

määräyksen soveltamista ja tulkintaa koskevassa asiassa luottamusmiehellä on oikeus 

tehdä myös yksittäisen työntekijän työehtoihin vaikuttavia sopimuksia. 

                                                 
94 TT – SAK yleissopimus, kohta 3.1. Teknologiateollisuuden neuvottelujärjestyksestä, ks. 
Teknologiateollisuuden TES, s. 176 – 177. 
95 Rusanen, 178. Ks. myös Sulkunen, jonka mukaan luottamusmies kokee perustellusti asemansa 
ristiriitaiseksi toimiessaan työpaikallaan samalla kertaa sekä edun- että työrauhan valvojana. Sulkunen, 
s. 179. Se, ettei työnantaja suostu neuvotteluihin voi joissakin tilanteissa tarkoittaa kiellettyyn 
työtaistelutoimeen ryhtymistä. Ks. TT 1991:10: Kieltäytymällä neuvottelemasta pääluottamusmiehen 
kanssa työnantaja oli ryhtynyt työtaisteluun, joka oli kohdistunut työehtosopimuksen luottamusmiehen 
valitsemista koskeviin määräyksiin. Työnantaja tuomittu työrauhavelvollisuuden rikkomisesta ja 
työnantajaliitto valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoon. 
96 Saloheimo 2012, s. 230. 
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Työehtosopimuksen soveltamisesta syntyneen epäselvyysasian käsittely 

paikallistasolla ja sen vieminen neuvottelujärjestyksessä eteenpäin aina 

työtuomioistuimeen asti ei ole katsottu edellyttävän yksittäisen työntekijän 

suostumusta.97 

TT 1997:29. Työntekijäliitolla oli oikeus ajaa kannetta myös sellaisen työntekijän osalta, 

joka oli ilmoittanut, ettei hän halunnut olla mukana erimielisyydessä. Tähän perustunut 

kanteen tutkimista vastaan esitetty väite hylätty.98 

Edellä mainitun lisäksi luottamusmiehellä on oikeus edustaa TEhtoL 4 §:n nojalla 

kyseisen työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin kuuluvia järjestäytymättömiä, tai 

toiseen ammattiliittoon järjestäytyneitä työntekijöitä silloin, kun kyse on 

työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevista asioista. Tällöin 

luottamusmiehen neuvotteluiden pohjalta tekemää sopimusta sovelletaan kaikkiin 

kyseiseen henkilöstöryhmään kuuluviin työntekijöihin. Työehtosopimuksessa 

voitaisiin sinänsä sopia, että luottamusmies edustaa ainoastaan vain asianomaiseen 

ammattiosastoon ja –liittoon kuuluvia työntekijöitä. Tällaisia työehtosopimuksia ei 

ilmeisesti ole kuitenkaan tehty.99 

TT 2000:18 (perustelut).Työehtosopimukseen sidotun työntekijäyhdistyksen edustajana 

työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies edustaa työehtosopimuksen 

tulkintaa ja soveltamista koskevissa asioissa kaikkia niitä työntekijöitä, joiden 

työsuhteissa työnantaja on velvollinen työehtosopimuslain 4 §:n säännösten nojalla 

noudattamaan työehtosopimuksen määräyksiä, ellei työehtosopimuksessa ole tavalla tai 

toisella nimenomaisesti sovittu muusta.100 

Mikäli työntekijän ja työnantajan välisessä epäselvyys- tai erimielisyystilanteessa on 

kyse muusta kuin työehtosopimukseen perustuvasta vaatimuksesta, arvioidaan 

luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia ja oikeutta toimia erimielisyyden 

selvittämisessä eri tavalla. Jos kysymyksessä on työntekijän yksilöllisiä työsuhteen 

ehtoja koskevasta asiasta, kuten esimerkiksi TSL 2:14:sta mukaisesta odotusajan 

palkkaa koskevasta epäselvyydestä, luottamusmiehen sopimisoikeus asiassa edellyttää 

sitä, että asianomainen työntekijä on asianmukaisessa  järjestyksessä itse antanut 

                                                 
97 Rusanen, s. 179. 
98Työtuomioistuimesta annetun lain 12 §:n mukaan työehtosopimukseen osallisella 
työntekijäyhdistyksellä on työehtosopimusta koskevissa asioissa oikeus ajaa kannetta sekä jäsentensä 
että niidenkin työntekijöiden puolesta, jotka eivät ole työehtosopimukseen sidottuja.  
99 Rusanen, s. 180 
100 TT:n lausunnosta oikeuskirjallisuudessa, ks. Rusanen, s. 180. 
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erimielisyyden tai epäselvyyden luottamusmiehen selvitettäväksi. 

Sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan sopimusta ei voida tehdä kolmannen 

rasitukseksi. Ilman työntekijän nimenomaista valtuutusta luottamusmies ei voi sopia 

työntekijää sitovasti hänen työsopimuksensa ehtoja heikommista ehdoista. Työntekijän 

on myös mahdollista peruuttaa jo annettu valtuutus. Paremmista ehdoista sopiminen on 

toki mahdollista.101 

TT 1979:66. Pääluottamusmiehellä oli oikeus saada odotusajan palkkaa koskevien 

vaatimusten selvittämiseksi tiedot vain niiden työntekijöiden osalta, jotka olivat antaneet 

kysymyksessä olevan erimielisyyden tai epäselvyyden asianmukaisessa järjestyksessä 

pääluottamusmiehen selvitettäväksi. Kun jutussa ei kuitenkaan ollut esitetty perusteita 

sille, että pääluottamusmiehen olisi kysymyksessä olevassa yhtiössä voitu katsoa saaneen 

tuollaisen tehtävän, ei työnantaja kieltäytyessään tietojen antamisesta ollut menetellyt 

vastoin luottamusmiessopimusta.102 

Palkkaustaan tai työehtojaan koskevissa kysymyksissä työntekijän tulee kääntyä 

ensisijaisesti esimiehensä puoleen. Ellei työntekijä ole saanut erimielisyyttä selvitetyksi 

esimiehensä kanssa, voi työntekijä saattaa asian osastonsa luottamusmiehen 

käsiteltäväksi neuvottelujärjestyksen mukaisesti.103 Luottamusmiehellä on oikeus saada 

työnantajalta kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. Kuten edellä on 

todettu, jos erimielisyydessä on kyse muusta kuin työehtosopimuksen tulkintaa tai 

soveltamista koskevasta asiasta, luottamusmiehellä ei ole oikeutta tehdä työntekijän 

vahingoksi sopimusta tämän yksilöllisistä työsuhteen ehdoista. Sen sijaan 

työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan epäselvyysasian käsittely ja sen 

eteenpäin vieminen neuvottelujärjestyksen mukaisesti ei edellytä työntekijän 

suostumusta.104 

Neuvotteluoikeutensa nojalla luottamusmiehellä on oikeus edustaa työntekijöitä myös 

työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa.105  Tähän oikeuttavat myös useat 

nimenomaiset työlakien säännökset, joita on käsitelty tutkimuksen luvussa 2 

luottamusmiehen tehtävien yhteydessä.  

                                                 
101 Rusanen, s. 179 – 180. 
102 Ks. myös TT 1979:67. 
103 Koskinen 2006, s. 1045. 
104 Rusanen, s. 179 – 185.  
105 Rusanen, s. 180. 
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Edellä mainitun lisäksi luottamusmies edustaa sekä järjestäytyneitä että 

järjestäytymättömiä työntekijöitä hänen neuvotellessaan ja sopiessaan 

työehtosopimusten lausekkeisiin perustuvia paikallisia sopimuksia silloin, kun alan 

valtakunnalliset liitot ovat TSL 13:7:ssa, TAL 9.2 § ja 40 §:ssä, VLomaL 30.2 §:ssä ja 

opintovapaalain (283/1979) 13 §:ssä annettujen valtuutusten mukaisesti 

työehtosopimuksissaan poikenneet voimassa olevasta lainsäädännöstä ja jättäneet 

työehtosopimuksiin paikalliseen toisin sopimisen mahdollistavia lausekkeita. Niin ikään 

luottamusmies on yksi niistä lakisääteisistä henkilöstön edustajista, joka voi sopia 

edustamiensa työntekijöiden puolesta säännöllistä työaikaa koskevista järjestelyistä 

TAL 10 § ja TAL 11 §:n nojalla järjestäytymättömässä työnantajayrityksessä.106 

Paikallista sopimista käsitellään tutkimuksessa seuraavaksi. 

3.2 Valtakunnallisiin työehtosopimuksiin perustuva paikallinen sopiminen 

3.2.1 Yleistä paikallisen sopimisen mekanismista 

 
Laajan käsitteen mukaisesti paikalliseen sopimiseen liittyviä sopimustyyppejä voivat 

olla yrityskohtaiset työehtosopimukset, valtakunnalliseen työehtosopimukseen 

perustuvat paikalliset sopimukset, yhteistoimintasopimukset, työsopimuksen luonteiset 

sopimukset työehdoista ja muut velvoiteoikeudelliset sopimukset henkilöstöä koskevista 

asioista.107 Tässä tutkimuksessa käsitellään seuraavaksi valtakunnalliseen 

työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia. 

Yrityksessä tai laitoksessa voidaan solmia paikallinen sopimus, joka perustuu 

valtakunnallisessa työehtosopimuksessa olevaan valtuutukseen. Valtuutuksilla osa 

työehtosopimuksissa sovituista asioista, kuten esimerkiksi palkkausta tai työaikaa 

koskien voidaan saattaa paikallisesti sovittavaksi. Paikallisen sopimisen oikeusperustana 

on viime kädessä TEhtoL 1 §, jossa annetaan työehtosopimusosapuolille kompetenssi 

määrätä työsuhteen ehdoista. Osapuolet voivat käyttää tätä kompetenssia itse, mutta ne 

voivat myös luovuttaa kelpoisuuttaan työehtosopimukseen sidottujen paikallisten 

osapuolten käytettäväksi, tai sallia, että työehtosopimuksesta poiketaan paikallisella 

                                                 
106 Rusanen, s. 181 – 182.  
107 Kairinen et al., s. 16. 
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sopimuksella. Tällöin puhutaan viitetyöehtosopimuksesta ja siihen perustuvasta 

paikallisesta sopimuksesta.108 

Paikallinen sopimus voidaan työehtosopimuslaista poiketen tehdä siinä järjestyksessä 

kuin viitetyöehtosopimuksessa on määrätty. Paikallinen sopimus voi tällöin tietyin 

edellytyksin tulla sovellettavaksi myös viitetyöehtosopimuksen osana, jolloin se saa 

työehtosopimuksen oikeusvaikutukset ja muun muassa sopimuksesta syntyneet 

erimielisyydet selvitetään työehtosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä, 

viime sijassa työtuomioistuimessa.109 

Paikallisessa sopimisessa on kysymys työehtosopimuksen soveltamisesta tai 

työehtosopimuksen noudatettavan sisällön määrittämisestä työpaikalla 

sopimusmääräyksen antaman kelpuutuksen puitteissa.110 Sopimisvaltuuksia antavien 

lausekkeiden muodot ja sisältö vaihtelevat.111 Niin ikään sopimisen menettelytavat ja 

oikeusvaikutukset sekä sopimiseen oikeutetut osapuolet saattavat vaihdella 

alakohtaisesti. 

Useimmiten paikallinen sopiminen tapahtuu työehtosopimuksen 

neuvottelujärjestyksen mukaisesti joko työnantajan ja työntekijän kesken tai 

työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Yhtä tai muutamaa työntekijää koskevat asiat 

sovitaan yleensä yksilötasolla. Suurempia työntekijäryhmiä koskevat asiat sovitaan 

puolestaan useimmiten työnantajan tai työnantajan edustajan ja luottamusmiehen tai 

pääluottamusmiehen kesken. Viitetyöehtosopimuksessa saatetaan toisinaan asettaa 

tietyt edellytykset sille, kuka kulloisessakin tilanteessa voi tehdä paikallisen 

sopimuksen.112  

Työlainsäädännössä annettujen valtuutusten mukaisesti valtakunnalliset työnantajien 

ja työntekijöiden yhdistykset voivat sopimuksin poiketa erikseen mainituista 

                                                 
108 Saloheimo 2012, s. 18 – 19. 
109 Saloheimo 2012, s. 19. 
110 Rusanen, s. 185. 
111Usein paikalliseen sopimukseen oikeuttavassa määräyksessä on kysymys siitä, että 
työehtosopimuksessa sovitaan jostakin tietystä asiasta, jota noudatetaan, ”ellei paikallisesti toisin ole 
sovittu”. Mahdollista kuitenkin on, että työehtosopimuksessa asetetaan tiettyjä reunaehtoja tai 
vaihtoehtoja paikalliselle sopimiselle tai toisaalta täysin avoin kelpuutus paikallisen sopimisen 
tekemiseen. Erilaisista paikalliseen sopimiseen oikeuttavista lauseketyypeistä ks. lisää Saloheimo 2012, 
s. 19 – 20.  
112 Kairinen et al., s. 148. Rusasen mukaan yksilötasoisessa sopimisessakin työntekijä voi halutessaan 
saattaa asian luottamusmiehen neuvoteltavaksi tai käyttää neuvotteluissa luottamusmiestä apunaan. 
Rusanen, s. 188.  
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työlainsäädännön muuten pakottavista säännöksistä, eli semidispositiivisista 

säännöksistä. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen toisin sopimisen mahdollisuudesta 

säädetään TSL 13:7:ssa, TAL 9.2 §:ssä ja TAL 40 §:ssä, VLomaL 40 §:ssä sekä 

opintovapaalain 13 §:ssä.113 Näiden säännösten nojalla valtakunnalliset työnantajien ja 

työntekijöiden järjestöt voivat siis työehtosopimuksella poiketa kyseisten lakien 

muuten pakottavista säännöksistä vähentäen työntekijän oikeuksia ja etuja. Edelleen 

kyseisten säännösten mukaan TEhtoL:n nojalla työehtosopimukseen sidottu työnantaja 

saa soveltaa pakottavasta lain säännöksestä työntekijän haitaksi poikkeavaa säännöstä 

myös niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jotka eivät itse ole sidotuttuja 

työehtosopimukseen.114 Tällä tarkoitetaan siis järjestäytymättömiä tai toiseen 

työntekijäyhdistykseen kuuluvia työntekijöitä, jotka kuitenkin kuuluvat sovellettavan 

työehtosopimuksen piiriin. 

3.2.2 Luottamusmiehen toimivalta paikallisen sopimuksen sopijapuolena 

 
Paikallisen sopimisen yhteydessä korostuu tarve selvittää luottamusmiehen toimivaltaa 

paikallisen sopimisen osapuolena. Millainen toimivalta luottamusmiehellä on sopia 

paikallisia sopimuksia edustamiaan työntekijöitä sitovasti ja mitkä seikat määrittävät 

luottamusmiehen sopimusoikeuksien rajoja?115 

Paikallista toisin sopimista koskevien työehtosopimusten määräysten ohella 

luottamusmiehen asemaa määrittävät työehtosopimusten osana olevat 

keskusjärjestöjen luottamusmiessopimukset. Luottamusmiessopimusten määräykset 

sekä asianomaisen työehtosopimuksen muut luottamusmiestä, neuvottelujärjestystä ja 

erimielisyyksien sovittelua koskevat määräykset muodostavat näin ollen yhdessä 

luottamusmiehen toiminnan perusteet.116 

Eri alojen työehtosopimusten paikallisia sopimusvaltuuksia antavien lausekkeiden 

muodot ja sisältö vaihtelevat. Usein paikallisessa toisin sopimisessa on kysymys siitä, 

että työpaikkakohtaisella sopimuksella valitaan jokin alan työehtosopimuksessa 

esitetty vaihtoehto tai paikallinen sopimus solmitaan työehtosopimuksen asettamien 

rajoitusten ja kehysten puitteissa (ns. sivulaudat). Tällöin paikallista toisin sopimista 

voidaan pitää luottamusmiehen luottamusmiessopimusten mukaiseen toimivaltaan 
                                                 
113 Kröger 2007, s . 180.  
114 Tiitinen – Kröger, s. 73. 
115 Rusanen, s. 188.  
116 Rusanen, s. 189.  
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kuuluvana työehtosopimusten soveltamisena ja siten luottamusmiehen toimivaltaan 

kuuluvana asiana. Luottamusmiehen on kuitenkin sopimusta tehdessään pysyttävä 

työehtosopimuksessa asetettujen ”sivulautojen” sisällä. Paikallista sopimusta on 

pidettävä pätevänä, jos luottamusmies on toiminut näiden rajojen puitteissa. Pätevästi 

tehdystä paikallisesta sopimuksesta tulee viitetyöehtosopimuksen osa saaden kaikki ne 

oikeusvaikutukset, jotka liittyvät viitetyöehtosopimukseen.117 Jos luottamusmies on 

ylittänyt toimivaltansa paikallista sopimusta tehdessään, on ammattiliitolla tarvittaessa 

oikeus riitauttaa luottamusmiehen tekemä paikallinen sopimus.118 

Useiden alojen työehtosopimusten toisin sopimista koskevissa määräyksissä todetaan, 

että luottamusmiehen kanssa tehty paikallinen sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita 

luottamusmiehen on katsottava edustavan.119 Määräys tarkoittaa sitä, että 

luottamusmiehen kelpoisuus paikallisen sopimuksen tekemiseen ulottuu koskemaan 

koko henkilöstöryhmää.120 Kuten työehtosopimuksen määräyksissä yleensäkin, 

paikallisia sopimuksia koskevissa määräyksissä voitaisiin sopia niinkin, että 

luottamusmiehen tekemä sopimus koskee vain järjestäytyneitä työntekijöitä121. 

Tällaisia työehtosopimusmääräyksiä ei kuitenkaan tiettävästi ole tehty. 

Luottamusmiehellä on oikeus edustaa paikallisessa sopimisessa järjestäytymättömiä 

työntekijöitä nimenomaisten lainsäännösten nojalla. Sanottu johtuu siitä, että TEhtoL 

4 §:ssä sekä TAL 9.2 §:ssä, VLomaL 30.2 §:ssä ja TSL 13:7:ssä annetaan 

                                                 
117 Rusanen, s. 189. Oikeuskirjallisuudessa on tosin esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, voidaanko 
työantajan ja yksittäisen työntekijän väliseen työsopimustasoiseen sopimukseen liittää 
työehtosopimuksen oikeusvaikutuksia, vaikka sopimus sinänsä olisikin viitetyöehtosopimukseen 
perustuva. Saloheimo muun muassa on todennut, etteivät tällaiseen kaikilta osin yksilölliseen 
sopimukseen sovellu kovin hyvin työehtosopimusjärjestelmän oikeussäännöt muun muassa valvonnan, 
erimielisyyksien selvittämisen ja tehosteiden osalta. Ks. Saloheimo 2012, s. 22 – 23. 
118 Riitauttamisen perusteeksi on kuitenkin voitava esittää, että paikallinen sopimus on tehty 
työehtosopimuksen määräysten vastaisesti tai niissä asetetut paikallisen sopimisen rajat ylittäen. Tämä 
on todettu mm. työtuomioistuimen ratkaisun TT 2012:71 perusteluissa: ”Toisaalta 
neuvottelujärjestyksessä ylemmällä portaalla olevalla yhdistyksellä on mahdollisuus riitauttaa 
paikallisella tasolla tehty sovinto, kuten Sähköalojen ammattiliitto ry on tässä tapauksessa tehnyt. 
Riitauttamisen perusteeksi on kuitenkin voitava esittää, että sovinto on esimerkiksi työehtosopimuksen 
tai pakottavan lain vastainen tai muuten oikeustoimena pätemätön (esim. TT 2002:86). Kantajaliitto 
onkin esittänyt, että luottamusmiehen ja yhtiön välillä 29.8.2011 tehty sovinto matkaajan korvaamisesta 
on ollut työehtosopimuksen ehdottomien määräysten vastainen. Tätä väitettä ei kuitenkaan voida 
hyväksyä, koska työehtosopimus on sallinut asiasta toisin sopimisen siten kuin edellä on selostettu.” 
119 Rusanen, s. 189. Ks. esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimus, kohta 44.3. 
120 Kairinen et al., s. 148 – 149.  
121 Huomioitava on, että jos luottamusmies paikallisen sopimiseen valtuuttavan työehtosopimuksen 
määräyksen nojalla sopii edustamiensa järjestäytyneiden työntekijöiden työsopimuksia huonommista 
ehdoista, on työnantajan luultavasti joka tapauksessa sovellettava ”parempia” ehtoja kaikkiin 
työntekijöihin nähden tasapuolisesti TSL 2:7:n nojalla. 
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mahdollisuus valtakunnallisten liittojen poiketa lain valtuutusten mukaisesti 

työehtosopimuksilla voimassa olevasta lainsäädännöstä.122  

Yksittäinen työntekijä voi yleensä sopia itse häntä itseään koskevasta paikallisesta 

sopimuksesta työnantajan tai työnantajan edustajana toimivan esimiehen kanssa. 

Työntekijä voi tällaisissa tapauksissa myös valtuuttaa luottamusmiehen sopimaan 

puolestaan työnantajan kanssa. Ellei nimenomaista valtuutusta ole tehty, ei 

luottamusmiehellä ole yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan oikeutta 

sopia työntekijän työsuhteen ehdoista niitä heikentäen. Ilman valtuutusta 

luottamusmies ei siten saa sopia heikentävästi yksittäisen työntekijän palkka- tai 

muista työsuhteen ehdoista. Sanottu koskee sekä järjestäytynyttä että 

järjestäytymätöntä työntekijää.123 

TEhtoL 1 §:n nojalla paikallisen sopimuksen osallisiksi tulevat 

viitetyöehtosopimuksen solmineet osapuolet. Sopimukseen sidottuja ovat puolestaan 

ne, jotka sopimuksen ovat tehneet, eli luottamusmies ja työnantaja(yritys) tai 

yksittäinen työntekijä, jos hän on itse voinut sopimusmääräysten mukaan tehdä 

paikallisen sopimuksen. Sopimukseen sidottuisuudesta huolimatta luottamusmies (tai 

työnantaja tai työntekijä) ei voi riitauttaa paikallista sopimusta omissa nimissään. 

Tämä oikeus on lähtökohtaisesti vain viitetyöehtosopimuksen sopineilla 

ammattiliitolla ja työnantajaliitolla.124 

Työtuomioistuimen ratkaisukäytännössä on katsottu, että sopimiseen oikeutetulla 

luottamusmiehellä on oikeus tehdä työehtosopimuksen paikallisen sopimisen piiriin 

kuuluvassa asiassa sopimus myös silloin, kun työehtosopimuksen tulkinnasta tai 

soveltamisesta on syntynyt erimielisyyttä työnantajan kanssa. Tällöinkään 

luottamusmies ei tarvitse sopimuksen tekemiseen erillistä valtuutusta tai hyväksyntää 

työntekijöiltä.125  

TT 2012:71 (perustelut). Työehtosopimuksen 4 §:n mukaan luottamusmiehen tekemä 

sopimus sitoo kaikkia niitä työntekijöitä, joita luottamusmiehen on katsottava edustavan. 

Alan yleissopimuksessa on lisäksi erimielisyyksiä koskevat 
                                                 
122 Rusanen, s. 189. 
123 Rusanen, s. 190.  
124 Kairinen et al.,s. 148. Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, että sopimukseen sidottu 
luottamusmies tai työntekijä voi kuitenkin riitauttaa asian omissa nimissään työtuomioistuimesta 
annetun lain 12 §:n nojalla silloin, kun asiaan osallinen ammattiliitto on antanut siihen luvan tai 
kieltäytynyt kannetta vireille työtuomioistuimessa.  
125 Kairinen et al., s. 149.  
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neuvottelujärjestysmääräykset, joiden mukaan erimielisyys voidaan ratkaista 

luottamusmiehen tai pääluottamusmiehen ja työnantajan välisissä neuvotteluissa. Myös 

erimielisyyksien neuvottelumenettelyä koskevien yleisten sääntöjen mukaan 

neuvotteluissa saavutettu sovinto sitoo sen osapuolia ja alemmilla neuvotteluportailla 

olevia, kuten työehtosopimukseen sidottua yksittäistä työntekijää ja työnantajaa. 

Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös YTL:n mukaisessa 

yhteistoimintamenettelyssä. Työehtosopimusmääräyksistä kuitenkin johtuu, että 

sopimuksen toisena sopijapuolena on oltava joko luottamusmies tai asianomainen 

työntekijä itse. Näin ollen, jos yhteistoimintamenettelyssä on toimijana joku muu 

henkilöstön edustaja, kuten työsuojeluvaltuutettu tai YTL 8 §:n mukainen 

yhteistoimintaedustaja, hän ei voi lakisääteisensä asemansa perusteella tehdä pätevästi 

valtakunnallisen työehtosopimuksen määräyksiin perustuvaa paikallista sopimusta.126 

3.2.3 Muu henkilöstön edustaja paikallisen sopimuksen sopijapuolena 

 
Työlainsäädännössä annettujen valtuutusten mukaisesti ainoastaan työnantajien ja 

työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on oikeus sopimuksin poiketa eräistä 

työlainsäädännön muuten pakottavista säännöksistä.127  Nämä järjestöt voivat edelleen 

sopia, että tietyistä työehtosopimuksissa sovittavista asioista on mahdollista sopia 

toisin paikallisesti työpaikalla. Valtakunnallisten työehtosopimusten sisällä tapahtuva 

oikeus paikallisen sopimuksen tekemiseen perustuu työehtosopimuksen 

nimenomaiseen valtuutukseen. Kuten edellä on mainittu, työehtosopimuksissa annettu 

valtuus paikallisten sopimusten tekemiseen on usein annettu joko yksittäiselle 

työntekijälle tai luottamusmiehelle.128 Sellaisia määräyksiä, joissa oikeus paikallisen 

sopimuksen tekemiseen olisi annettu jollekin muulle henkilöstön edustajalle kuin 

luottamusmiehelle, ei tiedettävästi ole.  

Edellä mainitusta seuraa, ettei muilla henkilöstön edustajilla kuin luottamusmiehellä 

ole suoraan asemansa perusteella oikeutta tehdä valtakunnalliseen 

työehtosopimukseen perustuvaa paikallista sopimusta.129 Tämä käy ilmi myös muun 

muassa seuraavasta työtuomioistuimen ratkaisusta: 

                                                 
126 Kairinen et al., s. 149.  
127 TSL 13:8:sta, TAL 49 a §:stä sekä VLomaL 31 §:stä. 
128 Kairinen et al., s. 148. 
129 Poikkeuksena tästä on esim. TAL 10 §, jota käsitellään tutkimuksessa jäljempänä. 
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TT 2005:8. Yhtiö oli järjestäytynyt työnantajaliittoon ja samassa yhteydessä tehnyt 

määräaikaisen paikallisen sopimuksen 40 tunnin työviikosta yhtiössä aikaisemmin 

luottamusvaltuutetuksi valitun henkilön kanssa. Työehtosopimuksessa ei ollut mainittu 

luottamusvaltuutettua henkilönä, jonka kanssa voidaan tehdä työehtosopimuksessa 

tarkoitettuja paikallisia sopimuksia. Luottamusvaltuutetulla ei ollut tässä tapauksessa 

myöskään työntekijöiden erikseen antamaa valtuutusta työehtosopimuksesta poikkeavan 

sopimuksen tekemiseen. Paikallinen sopimus ei ollut syntynyt työehtosopimuksen 

mukaisessa järjestyksessä. 

TSL 13:8:sta, TAL 49 a §:stä sekä VLomaL 31 §:stä johtuen yleissitovaa 

työehtosopimusta noudattava työnantaja ei saa tehdä työntekijöidensä kanssa sellaista 

sopimusta, jolla vähennettäisiin työntekijälle kuuluvia, pakottavaan lainsäädäntöön 

kuuluvia etuja (poikkeuksena TAL 10 §). Edellä mainitusta johtuen 

järjestäytymättömän työnantajan työntekijöiden valitsemalla luottamusvaltuutetulla 

ole oikeutta tehdä sellaista yleissitovaan työehtosopimuksen määräykseen perustuvaa 

paikallista sopimusta, jolla vähennettäisiin työntekijöiden pakottavaan lainsäädäntöön 

perustuvia etuja.130 Oikeutta paikallisen sopimuksen tekemiseen ei ole tällöin 

myöskään työsuojeluvaltuutetulla tai YTL 8.2 tai 8.3 §:n mukaisella 

yhteistoimintaedustajalla.  

3.3 Sopiminen toisin työntekijöiden säännöllisestä työajasta 

3.3.1 Työehtosopimukseen perustuva sopimus säännöllisestä työajasta 

 
Työntekijöiden säännöllisen työajan järjestelyistä voidaan sopia TAL:sta poikkeavasti 

työehtosopimuksella (9 §), yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvalla paikallisella 

sopimuksella (10 §) ja lakiin perustuvalla paikallisella sopimuksella (12 §).131 

Seuraavaksi tarkastellaan työehtosopimukseen perustuvaa sopimusta säännöllisestä 

työajasta, tai ennemminkin valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuvaa 

paikallista sopimusta säännöllistä työaikaa koskien. 

TAL 9 §:n mukaan työnantaja tai työnantajien ja työntekijöiden valtakunnalliset 

yhdistykset voivat työehtosopimuksessa sopia TAL 6 – 8 §:n säännöllistä työaikaa 

koskevista säännöksistä poiketen. Työehtosopimukseen perustuva säännöllinen työaika 

                                                 
130 Tiitinen – Kröger, s. 91. Ks. myös alaviite 36, jossa edellä mainitut pohtivat voisiko 
luottamusvaltuutettu pätevästi tehdä paikallisen sopimuksen sellaisesta yleissitovan työehtosopimuksen 
työsuhteen ehtoa koskevasta määräyksestä, josta ei ole säädetty pakottavalla lainsäädännöllä. Tällainen 
olisi esimerkiksi määräys työntekijälle maksettavasta lomarahasta. 
131 Rusanen et al., s. 65. 
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saa olla keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa enintään 52 viikon ajanjakson aikana. 

Säännöksen 2 momentin mukaan edellä mainittuja työehtosopimuksen määräyksiä 

työnantaja saa soveltaa niidenkin työntekijöiden työsuhteissa, jotka eivät ole 

työehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden työsuhteissa muutoin noudatetaan 

työehtosopimuksen määräyksiä. 

TAL 9.1 §:n mukaan TAL 6 – 8 §:n säännöksistä poikkeavan työehtosopimuksen voi 

tehdä kuka tahansa yksittäinen työnantaja. Sopimus on kuitenkin mahdollista tehdä vain 

sellaisen valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa, jonka toimintapiiri käsittää 

koko maan. Käytännössä TAL 9 §:ssä tarkoitetut sopimukset tehdään valtakunnallisten 

työnantaja- ja työntekijäliittojen kesken.132 Valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen 

sopimusvapautta tarkasteltaessa on lisäksi otettava huomioon TAL 40 §, jossa 

mahdollistetaan lain pakottavista säännöksistä poikkeaminen valtakunnallisissa 

työehtosopimuksissa. 

TAL 9 §:ssä  ei aseteta rajoituksia päätösvallan siirtämisestä alemmalle tasolle. Näin 

ollen työehtosopimusosapuolet voivat siirtää oikeuden sopia säännöllisestä työajasta 

työehtosopimukseen sidotuille paikallisille osapuolille.133 Sopimuksissa on kuitenkin 

pääsääntöisesti asetettu rajat (ns. sivulaudat) paikallisen sopimuksen sisällölle. Niin 

ikään sopimukset edellyttävät yleensä, että ellei paikallisesti työehtosopimuksen 

kelpuutuksen mukaisesti asiasta sovita, on työaika järjestettävä työehtosopimuksen 

pääsäännön mukaan (ns. takalauta). Vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan 

osalta pääsääntönä on kahdenksantuntisuus.134 Eri aloilla säännöllistä työaikaa 

koskevat sopimusmääräykset kuitenkin vaihtelevat. 

Työehtosopimukseen perustuvat paikalliset sopimukset tulevat noudattavaksi 

työehtosopimuksen osana ja niillä on työehtosopimuksen oikeusvaikutukset.135 Tästä 

johtuen säännöllistä työaikaa koskevaan paikallisen sopimuksen solmimiseen 

noudatetaan samoja periaatteita, kuin mitä edellä on kerrottu valtakunnalliseen 

työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimuksen osalta. Kuten edellä on 

kerrottu, viitetyöehtosopimuksessa saatetaan asettaa edellytyksiä sopimuksen 

sisällölle. Työehtosopimuksessa saatetaan niin ikään asettaa edellytyksiä sopimuksen 

                                                 
132 Äimälä, s. 79 – 80. 
133 Äimälä, s. 80. 
134 Rusanen et al.s, 72 – 73.  
135 Äimälä, s. 80 – 81.  
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sopijapuolista tai ne voidaan jättää paikallisesti harkittavaksi. Tavanomaista on, että 

säännöllistä työaikaa koskevissa työehtosopimusmääräyksissäkin viitataan 

työehtosopimuksen mukaisen neuvottelujärjestyksen noudattamiseen.136 

Säännöllisestä työajasta sopiminen on tällöin mahdollista joko työnantajan ja 

työntekijän kesken tai työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Luottamusmiehen 

kanssa tehty säännöllistä työaikaa koskeva sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita 

luottamusmiehen on katsottava edustavan.137 Neuvottelujärjestyksen nojalla 

luottamusmies edustaa sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä työntekijöitä.138 

Jotta säännöllisestä työajasta voitaisiin TAL 9 §:n nojalla sopia paikallisella 

sopimuksella, edellyttää tämä sitä, että sopimusta noudatetaan viitetyöehtosopimuksen 

osana. Paikallisen sopimuksen tulee täten täyttää ne vaatimukset, joita TEhtoL:ssa on 

työehtosopimukselle asetettu. Lisäksi paikallisen sopimuksen tulee täyttää ne 

vaatimukset, jotka viitetyöehtosopimuksessa on paikallisille osapuolille asetettu 

sopimuksen sisällön ja sopimisessa noudatettavaksi määrättyjen menettelytapojen 

suhteen. Jos paikallisella sopimuksella on poikettu työehtosopimuksen paikalliselle 

sopimukselle asetetuista rajoista, ei sopimus tule työehtosopimuksen osaksi. Näin 

ollen mikäli esimerkiksi työnantaja ja luottamusmies ovat sopineet 

viitetyöehtosopimuksessa määrätyn vuorokautisen työajan enimmäismäärästä 

ylittävästä säännöllisestä työajasta, ei tällaisesta sopimuksesta voi tulla paikallisia 

osapuolia sitovaa työehtosopimuksen osaa.139   

Viitetyöehtosopimuksen kelpuuttavan määräyksen perusteella solmitut paikalliset 

työaikasopimukset ovat liittotasolla tehtyjen työehtosopimusten ”jatkeita”. Jos 

tällaisesta paikallisesta sopimuksesta tulee viitetyöehtosopimuksen osa, sillä on 

työehtosopimuksen oikeusvaikutukset.140 Työehtosopimukseen sidotun työnantajan on 

                                                 
136 Tiitinen et al., s. 119 – 120. Esim. Teknologiateollisuuden TES:n mukaan muun muassa säännöllisen 
vuorokautisen ja viikoittaisen enimmäistyöajan pituus kuuluu paikallisen sopimisen 
neuvottelujärjestyksen mukaisesti sovittaviin asioihin. Ks. s. 189 – 191. 
137 Tiitinen et al., s. 120.  Ks. myös s. 123, jonka mukaan: ” Luottamusmiehen oikeus tehdä työntekijöitä 
sitova paikallinen sopimus säännöllisestä työajasta voi perustua luottamusmiessopimuksen 
luottamusmiehen toimivaltaa koskeviin määräyksiin. Jos taas viitetyöehtosopimuksen 
neuvottelulausekkeessa paikallisen sopimuksen tekeminen on uskottu nimenomaan luottamusmiehelle, 
antaa viitetyöehtosopimuksen delegointimääräys luottamusmiehelle toimivallan edustaa työntekijöitä ja 
ammattiosastoa näitä sitovasti.”  
138 Ks. myös Teknologiateollisuuden TES, s. 189, jossa todetaan, että luottamusmies ja pääluottamusmies 
ovat suoraan asemansa nojalla kelpoisia solmimaan sopimuksia, jotka sitovat kaikkia 
(pää)luottamusmiehen toimialueen työntekijöitä, myös ammattiliittoon järjestäytymättömiä. 
139 Tiitinen et al., s. 125.  
140 Tiitinen et al., s. 126. 
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tällöin noudatettava työehtosopimuksena pidettävää säännöllistä työaikaa koskevaa 

sopimusta myös järjestäytymättömien työntekijöiden työsuhteissa TEhtoL 4.2 §:n ja 9.2 

§:n nojalla. Työehtosopimuksena pidettävää säännöllistä työaikaa koskevat 

erimielisyydet on puolestaan ratkottava yleensä viitetyöehtosopimuksen 

neuvottelujärjestystä koskevien määräysten mukaisesti.141 

3.3.2 Yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva sopimus säännöllisestä työajasta 

3.3.2.1 Sopimisen rajat yleissitovuuskentässä 

TSL 2:7:n mukaan järjestäytymätön työnantaja on velvollinen noudattamaan 

työsuhteen vähimmäisehtoina yleissitovassa työehtosopimuksessa sovittuja 

määräyksiä. TAL 10 §:ssä säädetään yleissitovaa työehtosopimusta noudattavan 

järjestäytymättömän työnantajan mahdollisuudesta tehdä yleissitovassa 

työehtosopimuksessa olevan kelpuuttavan määräyksen nojalla säännöllistä työaikaa 

koskeva paikallinen sopimus säännöksessä mainittujen työntekijöiden edustajien 

kanssa. Paikallisen sopimuksen tekeminen edellyttää sitä, että yleissitovaan 

työehtosopimukseen sisältyy nimenomainen paikalliseen sopimiseen valtuuttava 

määräys.142 

TAL 10.1 §:n mukaan säännöllistä työaikaa koskeva paikallinen sopimus on tehtävä 

yleissitovassa työehtosopimuksessa määrätyllä tavalla ja siinä määrätyissä rajoissa. 

Sopimuksen sisällölliset rajat määräytyvät siten yleissitovan työehtosopimuksen 

paikalliseen sopimiseen kelpuuttavan määräyksen perusteella. TAL 10.1 §:n mukaan 

sopimusta tehtäessä ei kuitenkaan tarvitse noudattaa työehtosopimuksen sopijapuolten 

paikalliseen sopimisen hyväksymiseen liittyviä määräyksiä. Paikallisen sopimuksen 

muoto määräytyy TAL 11 §:n ja yleissitovan työehtosopimusten vaatimusten 

mukaisesti.143 

3.3.2.2 Sopimiseen oikeutetut henkilöstön edustajat 

TAL 10.1 §:ssä säädetään paikallisen sopimuksen sopijaosapuolista. Yleissitovaan 

työehtosopimukseen perustuvan säännöllistä työaikaa koskevan sopimuksen 

                                                 
141 Tiitinen et al., s. 126. 
142 Tiitinen et al., s. 128 – 129.  
143 Tiitinen et al., s. 130 – 131.  
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sopijaosapuolet määräytyvät poikkeuksellisesti lain eikä yleissitovan 

työehtosopimuksen perusteella.144 

TAL 10.1 §:n mukaan säännöllistä työaikaa koskevan sopimuksen voivat tehdä 

työnantaja ja työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies, tai jollei tällaista ole 

valittu, TSL 13:3:n tarkoittama luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama 

edustaja. Jos työntekijät eivät ole valinneet ketään edellä mainituista edustajista, voivat 

työpaikan henkilöstö tai henkilöstöryhmään kuuluvat työntekijät yhdessä toimia 

sopijaosapuolena ja tehdä sopimuksen työnantajan kanssa.145  

Luottamusmiehellä on ensisijainen asema paikallisen työaikasopimuksen 

sopijaosapuolena. Muut edustajat voivat tulla sopijaosapuoleksi ainoastaan silloin, kun 

luottamusmiestä ei ole valittu. Työehtosopimuksessa tarkoitetun luottamusmiehen 

asema perustuu työehtosopimukseen tai sen osana olevaan 

luottamusmiessopimukseen.146 Jos työpaikalle on valittu luottamusmies, hän edustaa 

sopimusneuvotteluissa kaikkia työntekijöitä.147 

TAL 10.1 §:ssä tai säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä ei täsmennetä 

tarkemmin sitä, minkä työehtosopimuksen tarkoittamaan luottamusmieheen 

säännöksessä oikein viitataan.148 Koska säännöksellä lähtökohtaisesti on ajateltu antaa 

järjestäytymättömälle työnantajalle oikeus tehdä säännöllistä työaikaa koskeva 

paikallinen sopimus, voidaan ajatella, että säännöksessä tarkoitetulla 

työehtosopimuksella tarkoitetaan yleissitovaa työehtosopimusta ja luottamusmiehellä 

vastaavasti tämän yleissitovan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti valittua 

luottamusmiestä.149 

Kuten johdannossa luottamusmiehen valintaa koskien on tuotu esiin, on 

oikeuskirjallisuudessa esitetty poikkeavia käsityksiä siitä, onko (ammattiosastoon 

kuuluvilla) työntekijöillä oikeus valita yleissitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettu 

luottamusmies sellaiselle työpaikalle, jonka työnantaja on järjestäytymätön. Asia on 

                                                 
144 Tiitinen et al., s. 132. 
145 Äimälä, s. 88 
146 Äimälä, s. 89 – 90. 
147 Tiitinen et al., s. 132.  
148Hallituksen esityksessä todetaan vain, että työntekijöiden edustajana olisi ensisijaisesti 
työehtosopimuksen määräysten perusteella valittu luottamusmies. HE 34/1996, s. 46. 
149 Tiitinen et al., s. 132 – 133.  
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tietysti ongelmaton silloin, kun työnantaja on hyväksynyt luottamusmiehen valinnan ja 

hänen asemansa.150 

Mikäli luottamusmiehen valintaoikeutta tarkastellaan TAL 10 §:n sanamuodon mukaan 

vaikuttaisi siltä, että säännöksessä pidetään lähtökohtana sitä, että työpaikalla on jo valittu 

yleissitovassa työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies. Sanatarkasti ilmaistuna 

säännöksen mukaan ”työnantaja(n), jonka on noudatettava työehtosopimusta 

työsopimuslain 2 luvun 7 §:n nojalla, ja työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies, 

tai jollei tällaista ole vallittu” voivat tehdä säännöllistä työaikaa koskevan paikallisen 

sopimuksen. Luottamusmies on siis ennen sopimuksen tekemistä jo valittu työpaikalle ja 

hänet on valittu sen yleissitovan työehtosopimuksen perusteella, jota työantajan on TSL 

2:7:n nojalla noudatettava. 

Edellä mainitusta tulkinnasta monimutkaisemman tekevät TAL 11.3 §:n perustelut siitä, 

keitä luottamusmiehen katsotaan edustavan. Säännöksen yksityiskohtaisten perusteluiden 

mukaan ”luottamusmiessopimuksissa tarkoitettu luottamusmies edustaisi paitsi 

työehtosopimuslain nojalla sidottuja työntekijöitä, myös niitä järjestäytymättömiä tai 

johonkin muuhun kuin työehtosopimukseen sidottuun työntekijäjärjestöön kuuluvia 

työntekijöitä, joiden työsuhteissa työnantaja on velvollinen soveltamaan häntä 

työehtosopimuslain nojalla sitovan työehtosopimuksen määräyksiä”. 151  Kuten Rusanen 

et al. toteavat perustelut ovat siinä mielessä virheelliset, että tässä lainkohdassa on 

kysymys TSL 2:7:ssä tarkoitetusta työehtosopimuksesta ja yleissitovuusjärjestelmän 

mukaisesta yleissitovuudesta eikä työehtosopimuslain mukaisesta 

normaalisitovuudesta.152 TAL 11.3 §:n perusteluissa esitetty ilmaisu on kuitenkin 

ilmeisesti vain jäänne työaikalain komiteanmietinnöstä, jossa paikallisen sopimisen mallit 

poikkesivat lopullisesta laista.153 

Työehtosopimusten ja luottamusmiessopimusten mukaan työpaikalle voidaan valita 

useita luottamusmiehiä.  Työpaikalla voi toimia pääluottamusmies ja 

varapääluottamusmies sekä lisäksi vielä työosastojen luottamusmiehiä. TAL 10.1 §:n 

mukaisella luottamusmiehellä tarkoitetaan sekä pääluottamusmiestä että työosaston tai 

vastaavan luottamusmiestä. Heidän keskinäinen toimivallan jakonsa määräytyy 

asianomaisen luottamusmiessopimuksen mukaan. Lähtökohtaisesti pääluottamusmies 

edustaa työntekijöitä silloin, kun paikallista sopimusta on tarkoitus soveltaa koko 
                                                 
150 Ks. Äimälä, joka tosin ilmaisee asian siten, että asia ei ole ongelmallinen, mikäli järjestäytymätön 
työnantaja ”tunnustaa” ammattiosaston työpaikalle valitseman edustajan TAL 10.1 §:n tarkoittamaksi 
sopijapuoleksi, s. 90. 
151 HE 34/1996, s. 48. 
152 Rusanen et al., s. 106.  
153 Tiitinen et al., s. 139. Ks. myös Rusanen et al., s. 106. Tiitinen et al. tosin ovat esittäneet sellaisenkin 
vaihtoehdon, jonka mukaan työntekijöillä voisi olla oikeus valita yleissitovassa työehtosopimuksessa 
tarkoitettu luottamusmies TAL 10 §:n nojalla. Tällaisen luottamusmiehen toimivalta rajoittuisi kuitenkin 
(lähinnä vain) työaikakysymysten käsittelyyn työntekijöiden edustajana. Ks.s. 133. 
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työpaikalla, eli se koskee kaikkia työntekijöitä.154 Osaston luottamusmies taas voi 

tehdä sopimuksen hänen osastoaan koskevista työaikajärjestelyistä. Mikäli työpaikalla 

on useita henkilöstöryhmiä, jotka ovat valinneet oman luottamusmiehensä, voi kutakin 

henkilöstöryhmää edustava luottamusmies solmia paikallisen sopimuksen 

edustettaviensa työntekijöiden puolesta.155 

Mikäli luottamusmiestä ei ole valittu, voi säännöllistä työaikaa koskevan sopimuksen 

tehdä luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja. Näitä kahta ei 

ole asetettu TAL 10 §:ssä keskinäiseen etusijajärjestykseen. TSL 13:3.1:n viimeisen 

virkkeen mukaan työntekijät voivat erikseen enemmistöpäätöksin valtuuttaa 

luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja 

työoloja koskevissa asioissa. Pykälää koskevassa hallituksen esityksen perusteluissa 

mainitaan esimerkkinä TAL 10 §:ssä tarkoitettu paikallinen sopimus.156 

Mielenkiintoista on, ettei luottamusvaltuutettu TAL 10.1 §:n mukaan tarvitse erityistä 

valtuutusta paikallisen sopimuksen tekemiseen. Myöskään TAL 10 §:ää koskevissa 

hallituksen esityksen perusteluissa ei valtuutuksen tarvetta mainita.157 Koska 

työaikalaki erityislakina syrjäyttää yleislakina toimivan työsopimuslain, voidaan 

lähtökohtana pitää sitä, ettei luottamusvaltuutettu tarvitse paikallisen sopimuksen 

tekemiseen työntekijöiltä erillistä valtuutusta.158 

Henkilöstön valtuuttamalla muulla edustajalla on oltava TAL 10.1 §:n mukaan 

työntekijöitä nimenomainen valtuutus paikallisen sopimuksen tekemiseen. Tällainen 

edustaja voi edustaa sopijaosapuolena myös työpaikan koko henkilöstöä, jos 

henkilöstö niin päättää.159 

Henkilöstön valtuuttamalle muulle edustajalle ei ole asetettu erityisiä edellytyksiä. 

Hallituksen esityksen perusteluista kuitenkin ilmenee, että henkilöstön tai 

henkilöstöryhmän valtuuttama edustaja valitaan henkilöstön tai henkilöstöryhmän 

keskuudesta.160 Henkilöstön valtuuttama edustaja on siten kyseisen työpaikan 

                                                 
154 Äimälä, s. 90 – 91.  
155 Tiitinen et al., s. 133.  
156 HE 157/2000, s. 124. 
157 HE 157/2000, s. 140.  
158 Äimälä, s. 91.  
159 Äimälä, s. 90 – 91.  
160 HE 34/1996, s. 46 
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työntekijä. TAL 10.3 §:n mukaan työnantajan on varattava työntekijöille tilaisuus 

muun edustajan valitsemiseen ennen neuvotteluja.161 

Huomattava on, ettei työsuojeluvaltuutetulla tai YTL 8.2 ja 8.3 §:n mukaisella 

yhteistoimintaedustajalla (eli siis muulla yhteistoimintaedustajalla kuin luottamusmiehellä 

tai luottamusvaltuutetulla) ole lainkaan sopijapuolen asemaa TAL 10 §:n mukaisessa 

paikallisen sopimuksen tekemisessä. TAL 10.1 §:sta  ei kuitenkaan seuranne mitään 

estettä sille, että työntekijät valtuuttaisivat työsuojeluvaltuutetun tai 

yhteistoimintaedustajan toimimaan TAL 10.3 §:ssä tarkoitettuna muuna edustajana, jollei 

työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä ole valittu.162  

Henkilöstön muulle edustajalle ei ole säädetty erityistä työoikeudellista suojaa tai asemaa, 

vaan kyseisen edustajan asema perustuu yksinomaan TAL 10.1 §:n. Edustajalla ei siten 

ole oikeutta erityiseen irtisanomissuojaan, kuten luottamusmiehellä ja 

luottamusvaltuutetulla on TSL 7:10:n mukaan. Työnantaja ei myöskään ole velvollinen 

korvaamaan sitä ansiota, jonka edustaja menettää työaikana työnantajan kanssa käytävissä 

neuvotteluissa. Ansionmenetyksen korvaamisesta on sovittava erikseen.163 

Jos työpaikalla ei ole työehtosopimuksen tarkoittamaa luottamusmiestä tai TSL 13:3:n 

mukaista luottamusvaltuutettua eikä henkilöstö ole valinnut keskuudestaan muuta 

edustajaa, voi koko henkilöstö tai henkilöstöryhmä yhdessä toimia sopijapuolena 

paikallisen sopimuksen tekemisessä. Tällöin päätöksen paikallisen sopimuksen 

tekemisestä tulee kuitenkin syntyä henkilöstön tai henkilöstöryhmän yksimielisellä 

päätöksellä.164 

Yleissitovuuskentässä säännöllisestä työajasta sopiminen voi tapahtua TAL 10.2 §:n 

mukaan myös kaksivaiheisena menettelynä.165 Tällöin työnantajan ja henkilöstön 

edustajan tekemän sopimuksen tulee olla luonteeltaan työpaikalla noudatettava yleinen 

kehyssopimus, jossa linjataan työpaikalla noudatettavat säännöllistä työaikaa koskevat 

periaatteet. Kehyssopimuksen asettamissa rajoissa työnantaja ja yksittäinen työntekijä 

voivat tämän jälkeen tehdä työntekijän työsuhteen ehtona noudatettavan 

yksilökohtaisen sopimuksen. Työnantajan ja työntekijän välillä on siten mahdollista 

tehdä säännöllistä työaikaa koskeva sopimus ainoastaan silloin, kun työpaikalla on 

sovittu säännöllistä työaikaa koskevista yhteisistä säännöistä. Yksilötason sopimusten 

                                                 
161 Äimälä, s. 92.  
162 Äimälä, s. 89 -90.  
163 Äimälä, s. 91 – 92.  
164 HE 34/1996, s. 46. Mikäli työpaikalla on vain yksi työntekijä, voi hän itse olla työnantajan 
sopijakumppanina. 
165 Tiitinen et al., s. 134.  
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tulee pysyä paitsi yleissitovan työehtosopimuksen asettamissa myös työpaikalla 

yhteisesti sovituissa rajoissa.166 

3.3.2.3 Edustajan tekemän sopimuksen sitovuuspiiri 

Yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvan säännöllistä työaikaa koskevan 

sopimuksen sitovuuspiiri riippuu siitä, mitkä tahot sopimuksen ovat tehneet ja 

allekirjoittaneet, sekä siitä onko sopimuksen soveltamisalaa jollakin tavalla rajoitettu. 

Sopimuksessa on voitu sopia, että se koskee vain tiettyä työntekijäryhmää.167 

Säännöllistä työaikaa koskevan paikallisen sopimuksen sitovuutta koskevat 

pääperiaatteet rakentuvat lähtökohtaisesti yleisille sopimusoikeudellisille säännöksille 

ja periaatteille. Henkilöstön edustajan kelpoisuutta ja toimivaltaa sekä hänen 

tekemäänsä paikallisen sopimuksen pätevyyttä arvioidaan näin ollen normaalisti 

OikTL:n säännösten mukaan.168  

Yleisten sopimusoikeudellisten sääntöjen mukaan edustajan toimivalta määräytyy sen 

mukaan, mitä päämiehen ja edustajan välillä on asiasta sovittu. Toimivaltarajoitukset 

perustuvat siten valtuuttajan ja valtuutetun väliseen sisäiseen suhteeseen. Jos edustaja 

ylittää toimivaltansa, hän rikkoo päämiehen antamia ohjeita. Varallisuusoikeudellisista 

oikeustoimista annetun lain OikTL 11.1 §:n mukaan sopimuksen pätevyyden kannalta 

ratkaisevaa on sopimuskumppanin vilpitön mieli. Ellei sopimuskumppani tiennyt eikä 

hänen pitänytkään tietää toimivallan ylityksestä, sopimus sitoo päämiestä.169 

TAL 11.3 §:n toisessa virkkeessä säädetään säännöllistä työaikaa koskevan paikallisen 

sopimukseen sidotuista työntekijöistä. Sen mukaan säännöllistä työaikaa koskevan 

sopimuksen katsotaan sitovan kaikkia niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen 

työntekijöiden edustajan on katsottava edustavan.  

Edellä on käyty läpi sitä problematiikkaa, mitä TAL 11.3 §:sta ja sen perusteluihin 

liittyy silloin, kun henkilöstön edustajana on yleissitovan työehtosopimuksen 

perusteella valittu luottamusmies. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin katsoa, että 

luottamusmies edustaa niitä työntekijöitä, joihin kyseistä paikallisen sopimisen 

sallivaa yleissitovaa työehtosopimusta sovelletaan. Työehtosopimuksessa tarkoitettu 

luottamusmies edustaa siten ensinnäkin hänet valinneita järjestäytyneitä työntekijöitä. 

                                                 
166 Kröger, s. 110. 
167 Tiitinen et al., s. 138 
168 Tiitinen et al., s. 138. 
169 Hemmo 2006, s. 250 – 254. 
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Toiseksi luottamusmies edustaa myös järjestäytymättömiä työntekijöitä samoin kuin 

työntekijöitä, jotka ovat järjestäytyneitä johonkin muuhun kuin työehtosopimuksen 

tehneeseen työntekijäyhdistykseen. Luottamusmies edustaa siten koko 

henkilöstöryhmää.170 

Luottamusvaltuutetun tekemä paikallinen sopimus sitoo kaikkia niitä työntekijöitä, 

joiden edustajana hän toimii.171 Luottamusvaltuutetun valintaa koskevan TSL 13:3.1:n 

ja sitä koskevan hallituksen esityksen mukaan luottamusvaltuutettu voidaan valita 

YTL:n mukaisin henkilöstöryhmittäin.172 Pienissä yrityksissä voi olla 

tarkoituksenmukaista valita vain yksi luottamusvaltuutettu. Tiettyä henkilöstöryhmää 

edustavan luottamusvaltuutetun tekemä paikallinen sopimus sitoo kyseisen 

henkilöstöryhmään kuuluvia työntekijöitä. Mikäli luottamusvaltuutettu sen sijaan 

edustaa kaikkia yrityksen työntekijöitä, sitoo myös hänen tekemänsä paikallinen 

sopimus heitä kaikkia.   

Luottamusmiehestä ja luottamusvaltuutetusta poiketen henkilöstön valitsema muu 

edustaja edustaa vain hänen valintaansa osallistuneita työntekijöitä.173 Tällaisen 

edustajan asema perustuu hänen valintaansa osallistuneiden työntekijöiden 

valtuutukseen. Säännöllisestä työajasta tehdyn sopimuksen sitovuus määräytyy tässä 

tapauksessa valtuutuksen rajojen mukaan.174 

Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja muun henkilöstön edustajan solmiman 

sopimuksen sitovuutta rajoittaa TAL 11.3 §:n viimeinen virke. Sen mukaan 

työntekijällä on edustajan tekemästä sopimuksesta huolimatta oikeus noudattaa 

aikaisempaa työaikaansa, jos hän ilmoittaa siitä työnantajalle viimeistää kahta päivää 

ennen sopimuksen soveltamista. Edustajan tekemä sopimus on annettava työntekijöille 

tiedoksi viimeistään kahta viikkoa ennen sen soveltamisen alkamista.175 

                                                 
170 Rusanen et al., s. 106. Ks. myös Tiitinen et al., joiden mukaan luottamusmiehen voitaneenkin katsoa 
edustavan niitä työntekijöitä, joiden työsuhteissa työnantaja olisi velvollinen soveltamaan työehtosopimusta, 
mikäli hän olisi TEhtoL:n nojalla sidottu työehtosopimukseen, s. 139. 
171 Äimälä, s. 93 
172 HE 157/2000, s. 123. 
173 HE 34/1996, s. 48.  
174 Äimälä, s. 93. 
175 Äimälä, s. 93. TAL 10.1 §:n mukaan työpaikan henkilöstö tai henkilöstöryhmä voivat myös tehdä 
paikallista työaikaa koskevan sopimuksen. Sopimus sitoo tällöin niitä, jotka sen ovat tehneet. 
Yksittäisellä työntekijällä ei ole tällöin oikeutta irtaantua sopimuksesta. 
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3.3.2.4 Sopimuksen oikeudellinen luonne ja edustajan toimivallan rajat 

Työnantajan ja henkilöstön edustajan solmima säännöllistä työaikaa koskeva sopimus 

on oikeudelliselta luonteeltaan ja oikeusvaikutuksiltaan työsopimus. Sopimus on 

oikeudelliselta luonteeltaan työsopimus riippumatta siitä, ketkä ovat sopimuksen 

sopijapuolia ja sopimus soveltamisalaltaan kollektiivinen, useita työntekijöitä koskeva 

sopimus vaiko TAL 10.2 §:n nojalla työnantajan ja työntekijän välillä tehty 

”soveltamissopimus”, joka pohjautuu koko työpaikkaa koskevasta kehyssopimuksesta. 

Säännöllistä työaikaa koskevaa sopimusta sovelletaan työntekijän työsopimuksen 

osana samoin oikeusvaikutuksin kuin muitakin työsopimustasoisia työsuhteen ehtoja. 

Työsuhteen ehtojen normihierarkiassa yleissitovaan työehtosopimukseen perustuva 

sopimus sijoittuu niin sanotusti yleissitovan työehtosopimuksen tasolle. Tämä johtuu 

työaikalain ja yleissitovan työehtosopimuksen kelpuuttavista normeista.176 

Yleissitovassa työehtosopimuksessa oleva kelpuutus paikallisen sopimuksen 

tekemiseen määrää paikallisen sopijapuolen toimivallan rajat. Jos työntekijöiden 

edustajana toimiva luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu henkilöstön 

valtuuttama edustaja ja työnantaja toisena sopijapuolena eivät ole paikallista 

sopimusta tehtäessä noudattaneet yleissitovassa työehtosopimuksessa asetettuja 

edellytyksiä, ovat sopijapuolet ylittäneet toimivaltansa. Näissä tapauksissa 

paikalliselta sopimukselta puuttuu yleissitovaan työehtosopimukseen liittyvä 

toimivaltaperuste eikä sopimus tämän vuoksi voi saada sellaisia oikeusvaikutuksia, 

että se työsuhteen etusijajärjestyksessä sijoittuisi yleissitovan työehtosopimuksen 

tasolle. Tällaisessa tilanteessa työsuhteen ehtona on noudatettava yleissitovan 

työehtosopimuksen toissijaista työaikamääräystä, tai jos tällaista ei ole, TAL 6 – 8 §:n 

mukaista säännöllistä työaikaa koskevia säännöksiä.177 

3.3.3 Muu työntekijöiden työaikaa koskeva sopiminen 

 
TAL:n eräissä muissa säännöksissä on niin ikään annettu mahdollisuus sopia laista 

poikkeavasti noudattaen TAL 10 §:n mukaista sopimismenettelyä. Työnantaja ja TAL 

10 §:n mukaiset henkilöstön edustajat voivat sopia TAL 19.2 §:n mukaan lisäylityön 
                                                 
176 Tiitinen et al., jotka toteavat myös, että koska TSL:ssa ei ole erityisiä ”kollektiivisia työsopimuksia” 
koskevia säännöksiä, on työntekijöiden edustajien tekemiä sopimuksia arvioitava TAL 10 ja 11 §:n 
säännösten perusteella. Niin ikään sopimusten oikeusvaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon 
yleiset sopimusoikeudelliset säännökset ja sellaiset työoikeudelliset säännökset, jotka koskevat 
työsuhteen ehtoja, s. 137 – 138.  
177 Tiitinen et al., s. 138. 
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tekemisestä, TAL 29.1 §:n mukaisesta tilapäisestä vuorokausilevon lyhentämisestä 

sekä TAL 36.2 §:n nojalla kyseisessä säännöksessä tarkoitetun poikkeusluvan 

jatkamisesta.178 Työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies, tai jollei tällaista ole 

valittu, luottamusvaltuutettu, tai muu henkilöstön valtuuttama edustaja voivat siten  

sopia työnantajan kanssa edellä mainituista työaikapoikkeamista edustamiensa 

työntekijöiden puolesta. TAL 19 §:n mukaiseen lisäylityön teettämiseen sekä TAL 29 

§:n mukaiseen vuorokausilevon lyhentämiseen tilapäisesti vaaditaan kuitenkin aina 

myös työntekijän suostumus.179 Henkilöstön valtuuttamana muuna edustajana voi olla 

esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu180.  

Työntekijöiden edustajana toimivan luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai muun 

henkilöstön valtuuttaman edustajan tekemä sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita 

kyseisen edustajan on katsottava edustavan.181 Tältä osin edellä mainittujen 

työntekijöiden edustajien toimivallasta TAL 19.2 §:n, TAL 29.1 §:n sekä TAL 36.2 

§:n mukaisten sopimusten tekemisessä voidaan viitata edellä jaksossa 3.4.2. 

selvitettyihin seikkoihin. 

3.4  Yhteistoimintamenettelyyn liittyvät neuvottelu- ja sopimisoikeudet 

3.4.1 Neuvotteleminen yrityksen yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista 

 
YTL 4 luvussa säädetään työnantajan velvollisuudesta käsitellä henkilöstöryhmien 

edustajien kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa erilaisia yrityksessä tehtäviä 

suunnitelmia ja yrityksen henkilöstöpolitiikan periaatteita. Kysymys on yleisistä 

toimintalinjauksista, joita työpaikalla on tarkoitus noudattaa liittyen esimerkiksi 

rekrytointeihin ja työpaikan sisäiseen tiedotustoimintaan.182 

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävistä suunnitelmista ja periaatteista säädetään 

YTL 15 – 19 §:ssä. Näistä YTL 17 §:ssä säädetty vuokratyövoiman käyttöä koskevien 

periaatteiden käsittely ja siihen liittyvät henkilöstöryhmien edustajien oikeudet 

poikkeavat muiden yritystä koskevien suunnitelmien ja periaatteiden käsittelystä.  

                                                 
178 Äimälä, s. 89. Kyseisten säännösten mukainen toisinsopimismahdollisuus koskee kuitenkin myös 
muita kuin järjestäytymättömiä työnantajia. 
179 HE 34/1996, s. 52 ja 61. 
180 Tiitinen et al., s. 235 – 236. 
181 Tiitinen et al., s. 235. 
182 Äimälä – Kärkkäinen, s. 101.  
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YTL 20.1 §:n mukaan ennen kuin yrityksessä otetaan käyttöön kyseisessä luvussa 

tarkoitettu suunnitelma, tavoitteet, periaatteet tai muu järjestely taikka tällaisen 

muutos, käsitellään (työpaikalla) yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden 

saavuttamiseksi niiden perusteita, tavoitteita, tarkoituksia ja vaikutuksia niiden 

henkilöstöryhmien edustajien kanssa, joita asia koskee. Mikäli neuvoteltava asia 

koskee vain yhtä henkilöstöryhmää käsitellään tämä asia kyseisen henkilöstöryhmän 

edustajan tai edustajien kanssa (YTL 20.2 §). Jos asialla on vaikutuksia yhtä 

useampaan henkilöstöryhmään, tulee asia käsitellä yhteisessä kokouksessa, johon 

osallistuvat kaikki niiden henkilöstöryhmien edustajat, joita asia koskee. 

Neuvotteleminen voi tapahtua myös YTL 9 §:n mukaisessa neuvottelukunnassa (YTL 

20.3 §).183 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on henkilöstöryhmien 

edustajien pyynnöstä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää pidempään 

osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työntekijöiden ammatillista osaamista (YTL 

20.4 §). 

Yhteistoimintamenettely YTL 4 luvun asioissa alkaa työnantajan tekemällä aloitteella 

(YTL 21.1 §). Aloite on tehtävä niin hyvissä ajoin, että henkilöstöryhmien edustajilla 

on riittävästi aikaa yhteistoimintaneuvotteluihin valmistautumiseen (YTL 22 §). 

Henkilöstöryhmien edustajien saattaa täytyä selvitellä käsiteltävänä olevan asian 

taustoja sekä kuulla edustamiensta työntekijöiden mielipide. Jos aloitteessa tarkoitettu 

asia koskee yhtä useampaa henkilöstöryhmää, on työnantajan tehtävä neuvottelualoite 

siten, että asianomaisten henkilöstöryhmien edustajilla on mahdollisuus käsitellä sitä 

myös keskenään ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista.184 Laissa ei ole säädetty 

tarkasta aikamäärästä aloitteen antamisen ja neuvotteluiden välille. YTL:n esitöiden 

mukaan riittävä aika edellyttää pääsääntöisesti useampia päiviä.185 

Ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista työnantajan on annettava 

henkilöstöryhmien edustajille käsiteltävän asian käsittelyn kannalta tarpeelliset, 

                                                 
183Mikäli henkilöstöryhmä ei ole valinnut luottamusmiestä, luottamusvaltuutettua tai 
yhteistoimintaedustajaa edustajakseen, on heidän tässä vaiheessa mahdollista valita YTL 8.4 §:n 
mukainen neuvottelukohtainen edustaja neuvottelemaan työnantajan kanssa. Aiheesta lisää Äimälä – 
Kärkkäinen, s. 145 – 146.  
184 Äimälä – Kärkkäinen, s. 146 – 148.  
185 HE 254/2006, s. 52 – 53.  
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käytettävissään olevat tiedot. Tiedot on ensisijaisesti liitettävä työnantajan 

neuvottelualoitteeseen (YTL 22 §). 

Myös henkilöstöryhmän edustajalla on aloiteoikeus YTL  4 luvun mukaisissa asioissa 

(YTL 23 §). Tästä huolimatta neuvottelujen aloittaminen on viime sijassa työnantajan 

harkinnassa. Työnantajalla ei ole mitään velvollisuutta aloittaa neuvotteluja, jos 

työnantaja ei katso neuvottelujen käymistä tarkoituksen mukaiseksi vielä tässä 

vaiheessa. Pyynnöllä on siten lähinnä se merkitys, että henkilöstöryhmän edustaja voi 

kiinnittää työnantajan huomion yhteistoimintaneuvottelujen tarpeeseen. Työnantajan  

on kuitenkin esitettävä neuvotteluja pyytäneelle henkilöstöryhmän edustajalle 

kirjallinen selvitys siitä, miksi hän ei pidä neuvotteluja tarpeellisena.186  

Poikkeuksena edellä mainitusta on YTL 17.2 – 17.4 §:ssä säädetty vuokratyövoiman 

käyttöä koskeva neuvottelumenettely. YTL 17.2. §:n mukaan työnantajan harkitessa 

sopimusta vuokratyön käytöstä, siitä tulee ilmoittaa niiden henkilöstöryhmien 

edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden 

tekemä työ vaikuttaisi. Henkilöstöryhmien edustajille annettavasta ilmoituksesta tulee 

käydä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä, ja työkohteensa, 

sopimuksen kestoaika sekä ajanjakso tai –jaksot, jona mainittua työvoimaa 

käytetään.187 

Saatuaan edellä mainitun ilmoituksen työnantajalta asianomaisen henkilöstöryhmän 

edustajalla on viimeistään työnantajan ilmoitusta seuraavana toisena päivänä vaatia 

työnantajan laatiman sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka on 

käytävä viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Työantaja ei saa neuvottelujen 

aikana tehdä käsiteltävää sopimusta vuokratyövoiman vuokrattavien työntekijöiden 

käyttämisestä (YTL 17.3 §). Henkilöstöryhmien edustajilla on siten eräälainen viikon 

mittainen veto-oikeus asiassa.188 Määräajan jälkeen työnantaja voi kutienkin tehdä 

asiasta päätöksen.189 

Henkilöstöryhmän edustaja ei voi vaatia vuokratyövoiman käyttöä koskevan 

sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvotteluissa, jos tarkoituksena on teettää 

vuokrattavilla työntekijöillä työtä, jota yrityksen työntekijät eivät vakiintuneen 

                                                 
186 Äimälä – Kärkkäinen,s . 151. 
187 Äimälä – Kärkkäinen, s. 99. 
188 Äimälä – Rautiainen – Hollmén, s. 79. 
189 HE 254/2006, s. 51. 
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käytännön mukaan suorita. Vastaava rajaus koskee myös sellaisia lyhytaikaisia ja 

kiireellisiä töitä sekä asennus-, korjaus- ja huoltotöitä, joiden teettäminen ei ole 

mahdollista yrityksen omilla työntekijöillä (YTL 17.4 §). Vaikkei työnantajalla tällöin 

ole neuvotteluvelvoitetta, on hänellä silti YTL 17.1 §:ssä tarkoitettu 

ilmoitusvelvollisuus myös tästä vuokratyövoimaa koskevasta sopimuksesta.190 

YTL 4 luvun asioita koskevat yhteistoimintaneuvottelut on käytävä yhteistoiminnan 

hengessä ja niissä on pyrittävä yksimieliseen lopputulokseen. Neuvottelujen jälkeen 

työnantaja tekee päätöksen neuvottelujen kohteena olleesta asiasta. Poikkeuksena on 

henkilöstörahastolaissa (934/2010, HenkRahL) tarkoitetun henkilöstörahaston 

perustamista tai purkamista koskeva päätös, jonka tekee yrityksen henkilöstö 

(HenkRahL 9  ja 55 §). Muissa asioissa päätösvalta on työnantajalla, vaikka 

neuvotteluissa olisikin saavutettu yksimielisyys asiasta. Päätös ei ole luonteeltaan 

sopimus, joten yhteistoimintaneuvotteluissa mahdollisesti saavutetulla 

yksimielisyydellä ei ole työnantajan tai henkilöstöryhmien edustajien kannalta sitovaa 

vaikutusta.191  

Työantajan on tiedotettava yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellystä asiasta 

aikaansaadun yksimielisyyden perusteella tai yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen 

jälkeen muutoin tekemänsä päätöksen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja 

voimaantuloajankohdasta asian laajakantoisuudesta riippuen joko asianomaisille 

henkilöstöryhmien edustajille tai kaikille niille työntekijöille, joita asia koskee taikka 

noudattaen YTL 18 §:ssä tarkoitettuja yrityksen sisäisen tiedottamisen periaatteita ja 

käytäntöjä (YTL 26 §). 

3.4.2 Henkilöstöryhmien edustajien aloiteoikeus ja oikeus tehdä päätös 

neuvoteltavasta asiasta 

 
Yhteistoimintalain mukaisissa asioissa pääsääntönä on, että työnantaja tekee päätöksen 

neuvottelujen kohteena olevasta asiasta neuvottelujen jälkeen. YTL 5 luvun mukaiset 

asiat ovat kuitenkin poikkeus tästä pääsäännöstä. Luvussa säädetyn menettelyn 

tarkoituksena on, että sen mukaisista asioista pyritään ensin sopimaan. Tämä käy ilmi 

YTL 27.1 §:stä, jonka mukaan työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja voi esittää 

                                                 
190 HE 254/2006, s. 51. 
191 Äimälä – Rautiainen – Hollmén, s. 118. 
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neuvottelualoitteen neuvotellakseen ja sopiakseen  kyseisessä lainkohdassa luetelluista 

asioista. Päämääränä on siis sopimuksen saaminen neuvoteltavana olevasta asiasta.192 

Vaikka sopimuksen aikaansaaminen YTL 5 luvun mukaisista asioista onkin 

ensisijainen päämäärä, ei työnantajalla ja henkilöstöryhmien edustajilla ole 

velvollisuutta päästä sopimukseen neuvoteltavista asioista. Jos sopimukseen ei päästä, 

päätösvalta jakautuu asiakohtaisesti työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien 

kesken. Päätösvallan jakautumisesta työnantajan ja henkilöstöryhmien edustajien 

kesken säädetään YTL 30 – 31 §:ssä. 

Asioista, joista työnantaja ja YTL 8 §:n mukaiset henkilöstöryhmien edustajat voivat 

tehdä YTL 5 luvussa tarkoitetun sopimuksen säädetään YTL 27.1 §:ssä.193  

Neuvottelualoitteen voivat tehdä sekä työnantaja että henkilöstöryhmän edustaja. 

Riippumatta siitä kumpi on tehnyt aloitteen, työnantajan on toimittava aktiivisesti 

neuvottelujen käynnistämiseksi.194 Neuvottelualoitteen saatuaan tai tehtyään 

työnantajan on myös annettava henkilöstöryhmien edustajille asian kannalta 

tarpeelliset tiedot. Yhteistoimintaneuvotteluissa tehtävä sopimus on tehtävä 

kirjallisesti, ellei sopimuksen sisältö käy ilmi neuvotteluissa laadituista pöytäkirjoista 

tai niiden liitteistä (YTL 28 §). 

Muiden sopimusten kuin työsäännöistä ja aloitetoiminnan säännöistä tehtävien 

sopimusten oikeusvaikutuksena on, että sen tehneet osapuolet, henkilöstöryhmien 

edustajat ja työnantaja, tulevat sopimukseen oikeudellisesti sidotuksi. Sanottu johtuu 

yleisistä sopimusoikeudellisista säännöistä, vaikka YTL:ssa ei asiasta nimenomaisesti 

säädetäkään. Jos osapuoli rikkoo sopimusta siten, että siitä aiheutuu vahinkoa, voi 

toinen osapuoli vaatia vahingonkorvausta syntyneestä vahingosta. YTL:ssa ei ole 

säädetty seuraamuksia sopimuksen rikkomisesta.195 

                                                 
192 Äimälä – Kärkkäinen, s. 157.  
193 YTL 27 §:n kuusikohtaisen luettelon mukaan sopimus voidaan tehdä seuraavista asioista: 1) 
vuosittain yhteistoimintakoulutuksen määristä, sisällöstä ja koulutuksen kohdentamisesta 
henkilöstöryhmittäin työnantajan tähän tarkoitukseen osoittamien varojen puitteissa; 2) yrityksessä tai 
sen osassa noudatettavista työsäännöistä ja niihin tehtävistä muutoksista; 3) aloitetoiminnan säännöistä 
ja niihin tehtävistä muutoksista; 4) työsuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavista periaatteista, 
osuuksien määrittämisestä henkilöstöryhmittäin sekä asuntojen jakamisesta, lukuun ottamatta yrityksen 
johdon käyttöön tarkoitettuja asuntoja; 5) työpaikan sosiaalitilojen ja niitä vastaavien tilojen 
suunnittelusta ja käytöstä, lasten päivähoidon sekä työpaikkaruokailun järjestämisestä työnantajan 
näihin tarkoituksiin osoittamien varojen puitteissa sekä 6) työnantajan henkilöstön harrastus-, virkistys- 
ja lomatoimintaa varten osoittamien avustusten yleisistä jakoperusteista. 
194 HE 254/2006, s. 55. 
195 Äimälä – Kärkkäinen, s. 181.  
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Velvoiteoikeudellisilla sopimuksilla ei yleensä voida asettaa velvoitteita muille kuin 

sopimuksen osapuolille. YTL 29 §:ssä on kuitenkin kahdessa tilanteessa tehty 

mahdolliseksi tehdä kolmansia osapuolia, eli yrityksen henkilöstöä, sitova sopimus. 196 

Säännöksen mukaan sopimus työsäännöistä ja aloitetoiminnan säännöistä sekä näiden 

muutoksista sitoo työnantajaa sekä niitä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia 

työntekijöitä, joiden henkilöstöryhmän edustaja on tehnyt sopimuksen. Kyseisistä 

asioista tehty sopimus tulee noudattavaksi yksittäisten työntekijöiden työsuhteissa 

heidän työsopimuksiensa osana, mikäli työnantajaa sitovasta työehtosopimuksesta ei 

muuta johdu. Yhteistoimintamenettelyssä tehty sopimus ei myöskään syrjäytä 

työsopimuksen nimenomaista, työntekijälle edullisempaa määräystä. Työsäännöillä tai 

aloitetoiminnan säännöillä ei siten voida heikentää laissa säädettyjä tai 

työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovittuja työsuhteen ehtoja.197 YTL 29.2 §:n 

mukaan työnantajan on tiedotettava tehdystä sopimuksesta ja sen sisällöstä sopivalla 

tavalla työpaikalla. Sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua tiedottamisesta, jollei 

muusta ole sovittu. 

Huomattava on, että kaikissa YTL 27 §:n mukaan sovittavista asioista tehty sopimus 

sitoo henkilöstöryhmän edustajan edustamia työntekijöitä riippumatta siitä, 

noudattaako edustaja neuvotteluissa työntekijöiden hänelle mahdollisesta antamia 

ohjeita vai ei. Sanottu johtuu siitä, ettei YTL 5 luvun mukaisiin sopimuksiin voida 

soveltaa OikTL yleisiä sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä. OikTL:n 

järjestelmä ei tunne yhteistoimintaneuvotteluille ominaista yksityiskohdista 

neuvottelemisen mahdollisuutta, vaan perustuu ns. tarjous – vastaus –mekanismille. 

Näin ollen YTL 5 luvun mukaisiin sopimusneuvotteluihin ei sovelleta siten myöskään 

OikTL:n valtuutetun toimivaltaa koskevia säännöksiä eivätkä henkilöstöryhmän 

edustajan sopimuksentekomahdollisuudet rajoitu edustettujen työntekijöiden antamiin 

neuvotteluohjeisiin tai muihin vaatimuksiin.198  

Jos työnantaja ja henkilöstöryhmien edustajat eivät pääse neuvotteluissa 

yhteisymmärrykseen, on YTL 30 - 31 §:ssä säädetty henkilöstöryhmien edustajille ja 

työnantajalle päätösoikeus eräistä neuvottelujen kohteena olevista asioista. 

                                                 
196 Äimälä – Kärkkäinen, s. 158.  
197 Kysymyksessä on työoikeudessa yleisesti noudatettavasta edullisemmuussäännöstä, jonka mukaan 
pakottavat lainsäännökset ja työehtosopimuksen määräykset rajoittavat alemmanasteisilla normeilla 
määrättäviä asioita. Äimälä – Kärkkäinen, s. 181.  
198 Äimälä – Rautiainen – Hollmén, s. 137 – 138.  
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Henkilöstöryhmien edustajien päätösoikeus koskee yhteistoimintakoulutuksen sisältöä 

ja henkilöstöryhmittäistä kohdentamista, työsuhdeasuntojen jakamista, 

sosiaalitoiminnan alaan kuuluvia asioita sekä avustusten yleisiä jakoperiaatteita (YTL 

30 §). Oikeus päätöksentekoon on YTL 8 §:n mukaisilla henkilöstöryhmien edustajilla 

eli muun muassa luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla ja 

yhteistoimintaedustajalla.199 

Henkilöstöryhmien päätöksenteko-oikeus ei tarkoita sitä, että edustajat joutuisivat 

vastuuseen lainsäännösten tai viranomaisten päätösten noudattamisesta edellä 

mainituissa asioissa. Edustajien päätösvalta ei tarkoita toisaalta myöskään sitä, että 

edustajille tulisi sen myötä oikeus tehdä yritystä sitovaa sopimusta kolmannen 

osapuolen kanssa. Edustajien tehtyä asianmukaisen päätöksen YTL 30 §:n nojalla 

työnantaja vastaa päätöksen täytäntöönpanosta ja siihen kuuluvien oikeustoimien 

tekemisestä.200 

3.4.3 Yrityksen toiminnan muutoksia ja henkilöstövähennyksiä koskevat neuvottelut 

 
YTL 6, 7 ja 8 luvuissa säädetään yhteistoimintaneuvotteluista tilanteissa, jotka yleensä 

aiheuttavat henkilöstön asemassa merkittävimpiä muutoksia. Kyseessä ovat siis 

yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt, 

liikkeen luovutuksesta johtuvat vaikutukset sekä työvoiman käytön 

vähentämistilanteet.201 

YTL 6 luvun mukaisissa tilanteissa työnantajan on ennen päätöksentekoaan 

henkilöstön asemaan vaikuttavista muutoksista neuvoteltava ensin niiden perusteista, 

tavoitteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista (YTL 34 §). Jos muutos vaikuttaa vain 

yhden tai muutaman työntekijän asemaan käydään yhteistoimintaneuvottelut 

työnantajan ja työntekijän välillä. Työntekijällä on kuitenkin aina oikeus vaatia, että 

                                                 
199 Äimälä – Rautiainen – Hollmén, s. 143 – 144.  
200 Äimälä – Kärkkäinen, s. 183. 
201EU:n joukkovähentämisdirektiivissä (Neuvoston direktiivi 98/59/EY työntekijöiden 
joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) asetetaan työantajalle 
velvollisuus neuvotella työntekijöiden joukkovähentämisestä työntekijöiden edustajien kanssa ja antaa 
heille tarvittavat tiedot neuvottelujen kuluessa. Liikkeen luovutusdirektiivi (Neuvoston direktiivi 
2001/23/EY työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai 
liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä) 
puolestaan asettaa työntekijöiden edustajille liikkeen luovutustilanteissa annettavien tietojen 
vähimmäissisällön. 
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häntä koskevasta asiasta neuvotellaan myös työnantajan ja henkilöstön edustajan 

välisillä neuvotteluilla (YTL 34 §).  

Useampaa työntekijää koskevat asiat neuvotellaan työnantajan ja henkilöstöryhmän 

edustajan tai edustajien välillä taikka YTL 9 §:n  mukaisessa yhteisessä kokouksessa 

tai neuvottelukunnassa (YTL 34.3 §). Ennen yhteistoimintaneuvotteluja työantajan on 

annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot työntekijöille tai 

henkilöstöryhmien edustajille. Henkilöstöryhmien edustajilla on asiassa myös 

aloiteoikeus, eli oikeus vaatia neuvotteluita YTL 37 §:n mukaan. Jos työnantaja ei pidä 

neuvottelujen käymistä tarpeellisena, tulee hänen viipymättä antaa asiasta kirjallinen 

selvitys. Työnantajan on tiedotettava yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellystä asiasta 

aikaansaadun yksimielisyyden perusteella tai yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen 

jälkeen muutoin tekemästään päätöksestä sekä sen toteuttamisen ajankohdasta joko 

niille asianomaisille henkilöstöryhmien edustajille, joita asia koskee tai niille 

työntekijöille, joita päätös koskee (YTL 40 §). 

Liikkeen luovutusta koskevassa YTL 7 luvussa säädetään erikseen  henkilöstöryhmien 

edustajille annettavista tiedoista (YTL 41 §). Tiedot on annettava niille 

henkilöstöryhmien edustajille, joita luovutus koskee. Selvitettyään tiedot 

henkilöstöryhmien edustajille luovutuksensaajan on varattava heille tilaisuus esittää 

kysymyksiä sekä annettava vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Henkilöstöryhmien 

edustajien pyynnöstä työnantajan on esitettävä YTL 41 §:n mukaiset tiedot yrityksen 

koko henkilöstölle.  

Silloin, kun yrityksessä käytävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat työvoiman käytön 

vähentämistä, on työnantajan noudatettava laissa säädettyjä neuvotteluaikoja (YTL 45 

ja 51 §). Harkitessaan vähintään 10 työntekijän irtisanomista, lomauttamista yli 90 

päiväksi tai osa-aikaistamista työnantajan on annettava asianomaisten työntekijöiden 

edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat, YTL 47.1 §:n 1 – 4 kohdissa määritellyt 

tiedot. Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot on liitettävä 

neuvotteluesitykseen. Mikäli työnantaja harkitsee alle kymmenen työntekijän 

irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista alle 90 päiväksi, voi työnantaja antaa 
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edellä mainitut tiedot asianomaisille työntekijöille tai heidän edustajilleen. Sekä 

työntekjä että hänen edustajansa voivat saada tiedot toisistaan riippumatta.202 

Tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksestaan irtisanoa vähintään kymmenen 

työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on 

yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstöryhmien edustajille esitys 

työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi, jonka työnantaja on valmistellut 

yhteistyössä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa (YTL 49 §).  

Työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsitellään 

työnantajan ja henkilöstöryhmän tai –ryhmien edustajien kesken. Kyseiset asiat 

voidaan käsitellä myös YTL 9 §:n mukaisessa yhteisessä kokouksessa tai 

neuvottelukunnassa. Yksittäistä työntekijää koskevat asiat voidaan käsitellä 

työnantajan ja kyseisen työntekijän välillä. Näissäkin tilanteissa työntekijällä on 

oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta neuvotellaan myös henkilöstön edustajan 

ja työnantajan välisillä neuvotteluilla (YTL 46.2 §).203 

YTL 50 §:n mukaisesta neuvotteluvelvollisuuden sisällöstä sekä YTL 51 §:n 

mukaisesta neuvotteluvelvollisuuden täyttymisestä on mahdollista sopia toisin 

työnantajan ja henkilöstöryhmän edustajan tai työntekijän välillä. Tämä käy ilmi YTL 

51.1 §:stä sekä säännöksen yksityiskohtaisista perusteluista.204 

Laista ei ilmene rajoituksia neuvotteluajasta tai neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä 

sopimisen ajankohdalle. Sopimus voidaan siten tehdä missä tahansa vaiheessa 

neuvottelujen aikana. Tämä mahdollistaa periaatteessa myös sen, ettei YTL 8 luvun 

mukaisia neuvotteluja käydä lainkaan. Neuvottelujen osapuolet voivat myös jo ennen 

neuvottelujen aloittamista sopia, että neuvottelujen kesto on laissa säädettyä lyhyempi. 

Mikäli osapuolet neuvottelujen ollessa käynnissä sopivat siitä, ettei neuvotteluja 

tarvitse enää jatkaa säädetyn määräajan loppuun, on kyse tosiasiassa siitä, että 

osapuolet katsovat neuvotteluvelvoitteen tulleen täytetyksi.205 

                                                 
202 HE 254/2006, s. 61. 
203 Äimälä – Rautiainen – Hollmén, s. 42. 
204Säännöstä koskevien yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan neuvotteluajasta ja 
neuvotteluvelvoitteen täyttymisestä voitaisiin sopia myös toisin neuvotteluun osallistuneiden kesken. 
HE 254/2006, s. 62. 
205 Äimälä – Kärkkäinen, s. 254.  
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YTL 51 §:n sanamuodon mukaan neuvotteluajasta tai neuvotteluvelvoitteen sisällöstä 

sopiminen ei edellyttäisi sitä, että osapuolet pääsevät yksimielisyyteen neuvottelujen 

kohteena olevasta toimenpiteestä ja sen henkilöstövaikutuksista. Näin ollen 

esimerkiksi irtisanottavien työntekijöiden määrästä ei tarvite olla osapuolten välillä 

yksimielisyyttä, vaikka neuvotteluvelvoitteiden katsottaisiinkin tulleen täytetyksi.206 

3.5 Sopiminen toisin työsuojelun yhteistoiminnasta 

 
TSValvL 23.3 §:ssä säädetään työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön 

valtuuttaman edustajan, tai jollei tällaista ole valittu, henkilöstön tai henkilöstöryhmän 

oikeudesta sopia työnantajan kanssa toisin työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä 

työpaikalla sen olosuhteisiin soveltuvalla tavalla. Sopimuksen on turvatta 

työntekijöille vähintään TSValvL 5 luvussa säädettyjen osallistumismahdollisuuksien 

tasoiset mahdollisuudet osallistua yhteistoiminnassa työsuojelua koskevien asioiden 

käsittelyyn. Lisäksi TSValvL 24.2 §:ssä säädetään niistä asioista, joista työntekijöiden 

ja työnantajan tekemällä sopimuksella ei voida poiketa. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättymään kahden 

kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Työnantajan tulee kirjallisesti ilmoittaa 

sovellettavasta sopimuksesta ja sen sisällöstä sopivalla tavalla työpaikalla. 

Valvontalain mukaan sopimus sitoo niitä työntekijöitä, joita sopimuksen tehneen 

työntekijöiden edustajan on katsottava edustavan. Kuten tutkimuksessa aiemmin on 

mainittu, työsuojeluvaltuutettu edustaa pääsääntöisesti kaikkia hänen valintaansa 

osallistuneita työntekijöitä. Yrityksen toimihenkilöiden valitsema 

työsuojeluvaltuutettu edustaa luonnollisesti vain kyseiseen toimihenkilöistä 

koostuvaan henkilöstöryhmään kuuluvia toimihenkilöitä.207  

Työsuojelun yhteistoimintaa koskevan sopimuksen voi tehdä myös ”muu henkilöstön 

valtuuttama edustaja”. Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä ei kerrota suoraan, 

ketä muulla henkilöstön valtuuttamalla edustajalla oikein tarkoitetaan. 

Yksityiskohtaisten perusteluiden mukaan edustus voi perustua henkilön asemaan, 

käytäntöön tai muuhun valtuutukseen.208 Sanottu ei juuri rajaa sen enempää 

                                                 
206 Äimälä – Kärkkäinen, s. 254. 
207 Sopimisoikeudesta yhteisellä työpaikalla säädetään TSValvL 43 b §:ssä. 
208 HE 94/2005, s. 30 – 31.  
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sopimuksen tekemiseen oikeutettujen henkilöstön edustajien piiriä. Luultavasti ainakin 

luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voisivat tulla kysymykseen säännöksen 

tarkoittamina muina henkilöstön valtuuttamina edustajina. Käytännössä mikään tuskin 

estää työntekijöitä valtuuttamasta esimerkiksi YTL 8 §:n mukaista 

yhteistoimintaedustajaa tai neuvottelukohtaista edustajaa taikka työehtosopimusten 

nojalla valittua työsuojeluasiamiestä tekemään työsuojelun yhteistoimintaa koskevan 

sopimuksen. 
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4 EDUSTAJIEN MUUT TEHTÄVÄT JA TOIMINTAOIKEUDET 

4.1 Työntekijöiden edustajana ja avustajana toimiminen sekä edustajien kuuleminen 

4.1.1 Edustajana ja avustajana toimiminen 

 
TSL 5:3:ssä säädetään työnantajan velvollisuudesta esittää työntekijälle 

ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, 

toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Säännöksen mukaan, jos lomautus 

kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai 

työntekijöille yhteisesti. Selvitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua 

työnantajan tietoon. Pykälän 2 momentin mukaan selvityksen antamisen jälkeen, 

ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän 

edustajalleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. Työntekijöiden 

edustajalla tarkoitetaan työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä tai TSL 13:3:n 

mukaista luottamusvaltuutettua209.  

TSL 5:3.3:n mukaan ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajan on muun 

lain, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen perusteella esitettävä vastaava 

selvitys tai neuvoteltava lomauttamisesta työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. 

Tällaisia säännöksiä on erityisesti yhteistoimintalaissa sekä eräissä 

työehtosopimuksissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että TSL 5:3:n 1 ja 2 momentti 

tulee sovellettavaksi lähinnä vain sellaisissa yrityksissä, joissa työsuhteessa olevan 

henkilöstön määrä ei säännöllisesti ole vähintään 20.210 Yhteistoimintalain 

soveltamisalan piiriin kuuluvan työnantajan on lomautuksia harkitessaan toimittava 

YTL 8 luvussa säädetyin tavoin.211.  

TSL 5:4:n mukaan työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle 

henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa 

on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. 

Säännöksen 3. momentin mukaan lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös 

                                                 
209 Rautiainen – Äimälä, s. 169. Ks. myös HE 157/2000, s. 123 – 124. 
210 HE 157/2000, s. 88. Hallituksen esityksessä tosin puhutaan kumotun yhteistoiminnasta yrityksissä 
annetun lain (725/1978) soveltamisalasta. Lakia sovellettiin yrityksessä, jonka työsuhteessa olevan 
henkilöstön määrä säännöllisesti oli vähintään 30 (2 §). 
211 Tiitinen – Kröger, s. 456.  
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lomautettavien työntekijöiden edustajalle, eli luottamusmiehelle tai 

luottamusvaltuutetulle.212 

Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen TSL 7:2:n nojalla työntekijän 

henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteella tai purkaessa työsopimuksen koeajan tai 

työntekijästä johtuvalla perusteella TSL 1:4:n tai 8:1:n nojalla on työnantajan 

varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä (TSL 

9:2). Tässä yhteydessä työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa käyttää avustajaa. 

Säännöksen tarkoittamana avustajana voi olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, 

työsuojeluvaltuutettu tai YTL 8.2 §:n tai 8.3 §:n mukainen yhteistoimintaedustaja.213 

Niin ikään avustajana voi toimia työsuojeluasiamies tai muu ammattiliiton asiamies, 

lakimies tai työntekijän työtoveri.214 Sana avustaja pitää siten sisällään muitakin 

henkilöitä kuin varsinaiset henkilöstön edustajat. 

TSL 9:3:n mukaan, jos työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuksen taloudellisella 

ja tuotannollisella irtisanomisperusteella TSL 7:3:n tai saneerausmenettelyn 

yhteydessä TSL 7:7:n perusteella, työnantajan on työnantajan on selvitettävä 

irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- ja 

elinkeinotoimistolta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos 

työsopimus irtisanotaan 7 luvun 8 §:n perusteella, konkurssi- tai kuolinpesän on 

esitettävä selvitys irtisanomisen perusteesta työntekijöille niin pian kuin mahdollista 

(TSL 9:3). Säännöksen 2. momentin mukaan, jos irtisanominen kohdistuu useaan 

työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei tällaista ole 

valittu, työntekijöille yhteisesti. Säännöksen mukaisilla työntekijöiden edustajilla 

tarkoitetaan luottamusmiestä tai luottamusvaltuutettua. Jos selvitys annetaan 

työntekijöiden edustajalle, työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa enää erikseen 

selvitystä irtisanottaville työntekijöille.215 

Jos työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen 

mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai 

heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei kuitenkaan ole 1 ja 2 momentissa 

tarkoitettua selvitysvelvollisuutta (TSL 9:3.3). Sanotulla viitataan yhteistoimintalain 8 

                                                 
212 Tiitinen – Kröger, s. 459. 
213 Tiitinen – Kröger, s. 679. 
214 HE 157/2000, s. 112. 
215 Rautiainen – Äimälä, s. 196. 
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luvun mukaisiin neuvottelumenettelyihin ja työehtosopimuksissa mahdollisesti 

sovittuihin yhteistoimintavelvoitteisiin.216 

4.1.2 Edustajan kuuleminen työaikajärjestelyistä 

 
Henkilöstön edustajan kuulemisoikeuksia koskevia säännöksiä sisältyy myös 

työaikalakiin. TAL 21.3 §:n mukaan työnantajan on varattava työehtosopimuksen 

perusteella valitulle luottamusmiehelle, tai jos tällaista ei ole valittu, TSL 13:3:n 

nojalla valitulle luottamusvaltuutetulle, tai jos tällaistakaan ei ole valittu, 

työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus liittää lausuntonsa työnantajan 

työsuojeluviranomaisille tekemään ilmoitukseen hätätyöstä ja sen syystä, laajuudesta 

ja todennäköisestä kestosta. Lausunnon tarkoituksena on auttaa 

työsuojeluviranomaista ratkaisemaan mahdollisten (viranomais)toimenpiteiden 

tarpeellisuus asiassa217. 

TAL 34.2 §:n mukaan työnantajan on varattava TAL 21.3 §:ssä säädetyille 

henkilöstön edustajille, eli luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle tai 

työsuojeluvaltuutetulle, tilaisuus esittää mielipiteensä työnantajan laatimasta työajan 

tasoittumisjärjestelmästä. Henkilöstön edustajalle on varattava riittävä aika 

luonnokseen perehtymiseen. Säännöksen tarkoituksena on antaa henkilöstölle 

mahdollisuuden vaikuttaa etukäteen edustajansa välityksellä työajan 

tasoittumisjärjestelmän laatimiseen.218 

Edellä mainituille henkilöstön edustajille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä 

myös työnantajan laatimasta työvuoroluettelosta (TAL 35.1 §). Säännöstä koskevien 

esitöiden mukaan kuulemismenettely on sama kuin edellä mainitun työajan 

tasoittumisjärjestelmän osalta. Työntekijöiden edustajaa tai työntekijää ei kuitenkaan 

ole tarpeellista kuulla aina ennen työvuoroluettelon laatimista, vaan riittää, että 

mahdolliset toivomukset voidaan esittää silloin, kun niitä on. Tämän vuoksi 

kuulemismenettelyä on noudatettava ainoastaan silloin, jos työntekijä tai hänen 

edustajansa sitä vaatii.219 

                                                 
216 Rautiainen – Äimälä, s. 195.  
217 HE 34/1996, s. 54. 
218 HE 34/1996, s. 65. 
219 HE 34/1996, s. 65. 
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4.3 Oikeus keskeyttää työ 

Työsuojeluvaltuutetun oikeudesta keskeyttää vaarallinen työ säädetään TSValvL 36 

§:ssä. Työn keskeyttämisoikeuden edellytyksenä on, että työ aiheuttaa välitöntä ja 

vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.220 Vaaran välittömyydellä 

tarkoitettaneen sitä, että vaaran ja mahdollisen vahingon välttämiseksi on välittömästi 

ryhdyttävä toimenpiteisiin. Arvioinnin vaaran välittömyydestä ja vakavuudesta tekee 

työsuojeluvaltuutettu.221 Oikeus keskeyttää työ ulottuu vain siihen työvaiheeseen, jota 

ei voida välittömän vaaran vuoksi tehdä.222 

Lain sanamuodon mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää työ 

”edustamiensa työntekijöiden osalta”. Säännöstä tulkittaessa on otettava huomioon, 

että työpaikan toimihenkilöasemassa olevat työntekijät voivat valita oman 

työsuojeluvaltuutettunsa. Yhteiselle rakennustyömaalle on niin ikään voitu valita 

työmaakohtainen työsuojeluvaltuutettu TSValvL 43 c §:n nojalla. Työn 

keskeytysoikeuden käytöstä voi siten muodostua eri valtuutettujen välisiä 

”toimivaltaeroja”. Lähtökohtaisesti kukin valtuutettu voi keskeyttää vain edustamiensa 

työntekijöiden työn.223 Työsuojeluvaltuutetun päättämä työn keskeyttäminen ei 

toisaalta ole mikään sellainen direktioluonteinen käsky, mikä velvoittaisi 

työntekijää.224 

Työn keskeyttämisestä on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava työnantajalle 

etukäteen. Jos tämä ei esimerkiksi tilanteen kiireellisyyden vuoksi ole mahdollista, on 

ilmoitus tehtävä heti, kun se vain voi vaaratta tapahtua. Työn keskeytys on voimassa 

vain siihen saakka, kunnes työnantaja päättää työn jatkumisesta.225 

                                                 
220 Hietala et al, s. 85. 
221 Saloheimo 2016, s 155 – 156. 
222 Hietala et al, s. 85. 
223 Saloheimo, s. 57. Saloheimon mukaan epäselvyyttä voi kuitenkin liittyä tilanteisiin, joissa 
työsuojeluvaltuutettu A:n edustamille työntekijöille aiheutuu vaaraa työsuojeluvaltuutettu B:n 
edustamien työntekijöiden työskentelystä. Saloheimon mukaan työsuojeluvaltuutettu A:n 
keskeytysoikeutta olisi tällöinkin puollettava, sillä A:n edustamien työntekijöiden työskentelyn 
jatkaminen voisi aiheuttaa (heille itselleen) vaaraa tavalla, joka täyttää TSValvL 36.1 §:n 
vaaraedellytyksen. Mielenkiintoinen kysymys on myös se, voiko työsuojeluvaltuutettu A keskeyttää 
työsuojeluvaltuutettu B:n edustamien työntekijöiden työn silloin, kun valtuutetun A:n edustaman 
työntekijän työskentelystä aiheutuu heille vaaraa. Saloheimon mielestä tällainenkin tilanne voisi olla 
laissa tarkoitettujen keskeytysedellytysten mukainen. Työntekijöillä itsellään on joka tapauksessa 
oikeus pidättäytyä työstä TTurvL 23 §:n nojalla. Ks. Saloheimo, s. 57. 
224 Saloheimo 2016, s. 157. 
225 Hietala et al, s. 85. 
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Työn keskeyttäminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja 

terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Lisäksi työtä keskeytettäessä on 

huolehdittava siitä, että keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuva haitta ja vaara on 

mahdollisimman vähäinen. Jos työsuojeluvaltuutettu on toiminut TSValvL 36 §:n 

edellyttämällä tavalla keskeyttäessään työn, hän ei ole velvollinen korvaamaan työn 

keskeyttämisestä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.226  

4.4 Edustajien prosessuaaliset oikeudet  

4.4.1 Työsuojelun valvontamenettely 

 
Työsuojeluvaltuutetulla on erityinen prosessuaalinen asema työsuojelun 

valvontamenettelyssä. Työsuojeluvaltuutetulla on ensinnäkin laissa säädetty oikeus 

tulla kuulluksi työsuojelua koskevan hallintomenettelyn asianosaisena.227  Asiasta 

säädetään TSValvL 17 §:ssä. Säännöksen mukaan ennen päätöksen tekemistä 

työsuojeluviranomaisen on varattava sen lisäksi, mitä hallintolaissa (434/2003) 

säädetään asianosaisen kuulemisesta, asianomaiselle työsuojeluvaltuutetulle tilaisuus 

tulla kuulluksi. Työsuojeluvaltuutetulle on myös annettava päätös maksutta tiedoksi. 

Työsuojeluvaltuutettu ei kuitenkaan ole hallintolaissa tarkoitettu asianosainen.228 

Työsuojeluvaltuutetun muutoksenhakuoikeudesta säädetään TsValvL 44 §:ssä. Sen 

mukaan työsuojeluvaltuutettu saa kuitenkin valittaa vain sen luonteisesta päätöksestä, 

jolla on myönnetty lupa poiketa työntekijän suojaksi säädetystä vaatimuksesta. Näillä 

tarkoiteaan erinäisiä työsuojeluviranomaisen lupapäätöksiä. Sen sijaan asianosaisen 

asemaan kuuluvasta vireillepano-oikeudesta eli työsuojeluvaltuutetun oikeudesta saada 

työsuojeluviranomaisen asiaratkaisu johonkin valtuutetun esittämään vaatimukseen ei 

ilmeisesti toistaiseksi ole olemassa nimenomaista kannanottoa.229 

Työsuojeluvaltuutetun oikeus valittaa työsuojeluviranomaisen päätöksestä samoin, 

kuin oikeus saada tiedoksi ensi asteen ratkaisu käy ilmi muun muassa seuraavasta 

KHO:n ratkaisusta.230 Ratkaisusta ilmenee myös se, ettei muilla henkilöstön edustajilla 

                                                 
226 Hietala et al, s. 96.  
227 Saloheimo 2016, s. 134 – 135.  
228 HE 94/2005 vp. s. 27. Hallintolain mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka etua, oikeutta tai 
velvollisuutta asia koskee (11 §). 
229 Saloheimo 2016, s. 134 – 135. 
230 Saloheimo 2016, s. 134.  
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kuin työsuojeluvaltuutetulla ole valvontalain mukaista muutoksenhaku- tai 

tiedoksisaantioikeutta kuin työsuojeluvaltuutetulla.231 

KHO 1990 II 94. Kuljetusliikkeen työsuojeluvaltuutetulla oli asemansa ja 

työsuojelullisten tehtäviensä perusteella oikeus hakea muutosta työsuojeluhallituksen 

päätökseen, jolla oli myönnetty osittainen vapautus työtuntijärjestelmän laatimisesta. Sen 

sijaan pääluottamusmiehellä ei ollut valitusoikeutta päätöksestä. Asiassa katsottiin lisäksi, 

että työsuojeluhallituksen päätös olisi tullut antaa työsuojeluvaltuutetulle tiedoksi 

tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 8 §:ssä säädetyllä tavalla. 

työsuojeluvaltuutetun osalta. Äänestys 4-3 

Työsuojeluvaltuutetulla on niin ikään laissa säädetty oikeus tehdä 

aluehallintovirastolle kirjallinen muistutus siitä, ettei työsuojelutarkastuksessa ole 

toimittu valvontalain mukaisesti (TSValvL 45 §).  Muistutusta tehdessään 

työsuojeluvaltuutettu toimii niiden henkilöiden puolesta, joiden oikeudesta tai 

velvollisuudesta asiassa on kysymys232. Muistutus on tehtävä kahden kuukauden 

kuluessa työsuojelutarkastuksesta tai muusta valvontatoimenpiteestä. 

Työsuojeluvaltuutetun muistutuksen johdosta työsuojeluviranomaisten on tutkittava 

tehdyt valvontatoimenpiteet ja tarvittaessa tehtävä uusi tarkastus. Muistutuksen 

tehneelle työsuojeluvaltuutetulle on kohtuullisessa ajassa asian selvittämisestä 

ilmoitettava muistutuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Muistutuksen johdosta tehty 

ratkaisu ei ole valituskelpoinen päätös233. 

4.4.2 Työsuojelun poikkeuslupa-asiat 

 
Luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla ja työsuojeluvaltuutetulla on laissa säädetty 

oikeus saada tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsuojeluviranomaisena toimivan 

aluehallintoviraston päätöksentekoa eräissä työsuojelun poikkeuslupa-asioissa. Tästä 

kuulemisoikeudesta säädetään työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista 

annetun lain (400/2004, TNL) 10 §:ssä.234 Tilaisuus tulla kuulluksi on ensisijaisesti 

annettava työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovan työehtosopimuksen 

perusteella valitulle luottamusmiehelle taikka TSL 13:3:ssa tarkoitetulle 

                                                 
231 Näin siis silloin, jos työsuojeluvaltuutettu ei ole myös työntekijöiden luottamusmies tai 
luottamusvaltuutettu. 
232 HE 94/2005, s. 39 
233 HE 94/2005, s. 39. 
234 Lain 9 §:ssä luetellaan ne säännökset, joiden perusteella aluehallintovirasto voi myöntää 
poikkeuksia. Näitä ovat eräät työaikalain ja nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) mukaiset 
säännökset.   
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luottamusvaltuutetulle. Jollei työpaikalla ole luottamusmiestä tai 

luottamusvaltuutettua, on mahdollisuus tulla kuulluksi varattava 

työsuojeluvaltuutetulle. Ellei työpaikalla ole lainkaan edellä mainittuja työntekijöiden 

edustajia, on tilaisuus tulla kuulluksi varattava kullekin työntekijälle, jota päätös 

koskee. Kuuleminen voi tapahtua joko suullisesti tai kirjallisesti.235 

Aluehallintoviraston poikkeuslupa-asiassa antamaan päätökseen voi hakea kirjallisesti 

oikaisua työneuvostolta (TNL 11 §). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 

poikkeusluvan hakijalla sekä sillä, jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa. Tämän lisäksi oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on myös 

niillä edellä mainitulla työntekijöiden edustajilla tai työntekijöillä,  joita on kuultu tai 

olisi pitänyt kuulla ennen aluehallintoviraston asiassa tekemää ratkaisua. 

Työntekijöiden edustaja voi vaatia päätöksen oikaisua riippumatta siitä, onko hän 

käyttänyt TNL 10 §:ssä säädettyä mahdollisuuttaan tulla kuulluksi ennen 

aluehallintoviraston päätöksentekoa asiassa.236 Oikaisuvaatimuksen käsittelevä 

työneuvosto voi niin ikään kuulla työntekijöiden edustajana toimivaa luottamusmiestä, 

luottamusvaltuutettua tai työsuojeluvaltuutettua suullisessa menettelyssä.237 TNL 13 

§:n nojalla asiassa toimineella työntekijöiden edustajalla on oikeus hakea muutosta 

työneuvoston oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä tekemällä asiasta 

kirjallisen valituksen työtuomioistuimelle. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 HE 142/2003, s. 15. 
236 HE 142/2003, s. 16. 
237 HE 142/2003, s. 17. 



 

63 

5 HENKILÖSTÖN EDUSTAJIEN TIEDONSAANTIOIKEUDET 

5.1 Tiedonsaantioikeuksien perusteet ja tietojen saamisessa noudatettavat periaatteet 

 
Riittävät tiedonsaantioikeudet ovat perusedellytys sille, että henkilöstön edustajat 

voivat suorittaa tehtäviään menestyksekkäästi.238 Tämän vuoksi työlainsäädäntöön 

sekä valtakunnallisiin keskusjärjestö- ja liittokohtaisiin sopimuksiin sisältyy 

säännöksiä ja määräyksiä, joiden nojalla henkilöstön edustajilla on oikeus saada 

tarpeellisia tietoja tehtäviensä suorittamista varten. Edunvalvontatehtävän luonteesta ja 

kulloisestakin tarpeesta riippuen edustajat voivat saada tietoja, jotka koskevat 

yksittäistä työntekijää, henkilöstöryhmää tai yrityksen kaikkia työntekijöitä 

kollektiivisesti taikka yritystä ja sen toimintaa. 

Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeuksien yhteydessä on huomioitava, että 

työntekijöitä koskevien tietojen saamisessa ja niiden käsittelyssä on noudatettava 

henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä.239 Edustajat saavat tietoja 

luottamuksellisina tehtäviensä hoitamista varten, joten he eivät saa ilmaista niitä 

ulkopuolisille ilman asianomaisen työntekijän suostumusta.240 Henkilöstön edustajan 

salassapitovelvollisuudesta säädetään useassa työelämän laissa, kuten TSValvL 43 

§:ssä ja YTL 57.1 §:n 4 kohdassa. Salassapitovelvollisuutta koskevia säännöksiä 

sisältyy myös tasa-arvolain 10 §:n sekä tilaajavastuulain 8 §:n. 

Yrityksen toimintaa kuvaavat tiedot sisältävät usein työnantajan liike- ja 

ammattisalaisuuksien piiriin kuuluvia asioita.241 Lainsäädännössä ja 

työmarkkinajärjestöjen sopimuksissa on henkilöstön edustajien 

salassapitovelvollisuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä, jotka koskevat 

                                                 
238 Rusanen, s. 87. 
239 PL:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen suojasta 
säädetään erikseen lailla (10.1 §). Työntekijän henkilötietojen käsittelyä koskevat keskeiset säännökset 
sisältyvät henkilötietolakiin (523/1999 vp, HetiL) ja yksityisyyden suojasta työelämässä annettun lakiin 
(759/2004 vp, YksitL). Henkilötietolaki on laaja yleislaki, jota soevelletaan henkilötietojen käsittelyyn 
(HetiL 2.1 §). YksitL puolestaan on erityislaki, joka nimensä mukaisesti koskee vain työellämää. 
Henkilötietojen käsittelyyn on aina oltava laissa säädetty peruste. Aiheesta lisää Nyyssölä, s. 19 ja 27 – 
30.  
240 Rusanen, s. 87. 
241 Liike- ja ammattisalaisuuksia koskevat tiedot liittyvät työnantajan omaisuuden suojaan, joka on 
työnantajan PL:ssa turvattu perusoikeus (PL 15 §). PL:ssa turvatut perusoikeudet kuuluvat 
lähtökohtaisesti luonnollisille henkilöille eli ihmisyksilöille. Perusoikeusuudistuksessa omaksutun, ns. 
välillisen puuttumisen teorian mukaan perusoikeuksien suoja ulottuu kuitenkin välillisesti myös 
oikeushenkilöihin, sillä oikeushenkilön asemaan puuttuminen saattaa merkitä kajoamista 
oikeushenkilön taustalla oleviin yksilön oikeuksiin. Ks. HE 309/1993, s. 23 sekäViljanen, s. 96. 
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työnantajan yksilöimiä liike- ja ammattisalaisuuksia koskevia tietoja. TSL 3:4:n 

yleinen liike- ja ammattisalaisuuksien salassapitoa koskeva säännös koskee myös 

henkilöstön edustajia. Tämän lisäksi YTL 57.1 §:n 1 – 3 kohdissa säädetään 

työntekijöiden ja henkilöstöryhmien edustajien salassapitovelvollisuudesta koskien 

yhteistoiminnassa saatuja, työnantajan yksilöimiä yrityksen liike- tai 

ammattisalaisuuksia koskevia tietoja.242 Liike- ja ammattisalaisuuksien 

salassapitovelvollisuudesta säädetään myös TSValvL 43 §:ssä. 

5.2 Työntekijöiden henkilötiedot ja työntekijöiden palkkatiedot 

 
Luottamusmiesmääräysten mukaan, jos työntekijän palkasta tai työsuhteeseen 

liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä, 

luottamusmiehelle on annettava kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot.243 

Edellytyksenä on, että tapausta selvitetään työehtosopimuksen 

neuvottelujärjestyksessä, ja että tapaus on niin yksilöity, että on mahdollista todeta, 

mitä tietoja asian käsittelyä varten tarvitaan. Annettavien tietojen pitää olla 

perusteellisia ja yksityiskohtaisia. Tiedonsaantioikeus pitää sisällään myös yksittäisen 

työntekijän ansiotiedot.244 

Tiedot on annettava siinäkin tapauksessa, kun asianomaiset työntekijät eivät itse 

haluaisi riitauttaa asiaa ja kieltävät tietojen antamisen. Työnantaja on velvollinen 

antamaan tietoja myös sellaisen ammattiryhmän työntekijöistä, jotka eivät ole 

työehtosopimukseen sidottuja.245  

TT 2006:62. Työnantaja oli työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä koskevan 

määräyksen nojalla työntekijän suostumuksesta riippumatta velvollinen antamaan 

luottamusmiehelle työntekijälle maksettujen kulukorvausten perustetta, 

maksamisajankohtaa ja määrää koskevat tiedot, kun oli syntynyt epäselvyyttä siitä, oliko 

työnantajan maksamien kulukorvausten määrä työehtosopimuksen mukainen. 

Työnantajaliitto ei ollut asian yhteydessä laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. 

                                                 
242 Liike- ja ammattisalaisuuksien suojan salassapidosta säädetään myös OK 15:17:ssä. 
243 TT – SAK yleissopimus, kohta 3.1 ja PT – SAK luottamusmiessopimus 5 §.  
244 Rusanen, s . 88.  
245 Saloheimo 2012, s. 230. 
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Ratkaisun perusteluissa arvioidaan työehtosopimukseen perustuvan luottamusmiehen 

tiedonsaantioikeutta myös suhteessa yksityisyyden suojaa työelämässä koskevaan 

lainsäädäntöön: 

”Työtuomioistuin toteaa, että henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan 

henkilötietojen käsittely, kuten luovuttaminen, on mahdollista jos käsittelystä säädetään 

laissa tai kysymys on laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai 

velvollisuudesta. Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevassa kirjallisuudessa on 

lähdetty siitä, että työnantaja voi luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön nojalla 

solmituissa kollektiivisopimuksissa määrätyllä tavalla. Luovuttamisen perusteena tulee 

kysymykseen myös henkilötietolain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu palvelussuhteesta 

johtuva asiallinen yhteys työnantajaan, jolloin tietoja voidaan luovuttaa osana työnantajan 

harjoittamaa tavanomaista toimintaa edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, 

ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kanssa ja työntekijän 

voidaan olettaa tietävän tällaisesta tietojen luovuttamisesta. (- -). 

Henkilötietolain säännökset eivät siten aseta estettä kanteessa tarkoitettujen tietojen 

antamiseen, vaan luottamusmiehen tietojensaantioikeus kysymyksessä olevan kaltaisissa 

erimielisyystapauksissa määräytyy työehtosopimuksen mukaan. Sopimusmääräysten 

nojalla pääluottamusmiehellä ei ole yleistä oikeutta saada tietoa yksittäisille työntekijöille 

maksetuista palkoista (- - ). Sen sijaan luottamusmiehellä on oikeus saada tiedot, jotka 

koskevat työehtosopimuksen mukaisessa neuvottelujärjestyksessä selvitettävää tapausta, 

jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä sopimusmääräysten soveltamisesta tai 

tulkinnasta. Aiemmin esitetyn mukaan kysymys on viime kädessä työehtosopimukseen 

osallisen työntekijäyhdistyksen etujen valvomisesta, eikä tietojen saaminen tai 

erimielisyyden selvittely edellytä asianomaisen työntekijän suostumusta.” 

Luottamusmiehen tietojensaantioikeus ei rajoitu pelkästään yksittäistä työntekijää 

koskevien tietojen saamiseen. Oikeus saada tietoja ei myöskään koske vain työsuhteen 

aikana syntyvien erimielisyyksien selvittämisen yhteydessä saatavia tietoja, vaan 

määräystä voidaan soveltaa niin työhönottoon kuin työsuhteen päättymisen jälkeenkin 

ilmeneviin erimielisyyksiin.246  

Luottamusmiessopimuksissa ja liittokohtaisissa sopimuksissa on usein sovittu erikseen 

pääluottamusmiehelle annettavista tiedoista.247 Esimerkiksi TT – SAK 

                                                 
246 Rusanen, s. 88. Luottamusmiehen oikeudesta saada palkkatietoja työntekijän työsuhteen päättymisen 
jälkeen, ks. TT 1979:66. 
247 Pääluottamusmiehen tiedonsaantioikeuksista on sovittu erikseen TT – SAK yleissopimuksessa. PT – 
SAK luottamusmiessopimuksen 5 §:n mukaan pääluottamusmiehelle annettavista työvoiman käyttöä, 
ansioita ja työtuntien jakautumista koskevista tiedoista sovitaan liittojen välillä erikseen. 
Pääluottamusmiehelle annettavia tietoja koskevat määräykset on saatettu rajoittaa myös yrityksen 
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yleissopimuksen mukaan, ellei toisin ole sovittu, on pääluottamusmiehellä oikeus 

saada tehtäviensä hoitoa varten EK:n (TT:n) neljännesvuositilastoa vastaavat tiedot 

toimialueensa työntekijöiden ansiotasosta ja rakenteesta välittömästi palkkatilaston 

valmistuttua edellyttäen, että yrityksessä kerättävistä palkkatiedoista on alan tilaston 

ryhmittelyt tehtävissä. Ansiotietoja, joka koskevat kuutta henkilöä pienempiä 

työntekijäryhmiä, ei anneta.  Jos alalla tai työpaikalla ei ole edellä edellytetyn 

sisältöistä palkkatilastoa, on pääluottamusmiehelle annettavista palkkatiedoista 

sovittava erikseen.248 Tässä yhteydessä on huomattava että, määräys ei rajoita 

luottamusmiehen oikeutta saada työntekijän ansiotietoja silloin, kun kyse on 

työntekijän palkkaan liittyvän epäselvyyden tai erimielisyyden selvittämisestä.249 

Edelleen pääluottamusmiehellä on oikeus saada kirjallisesti tieto toimialueensa 

työntekijöiden nimestä ja palkkaryhmästä tai vastaavasta sekä työsuhteen 

alkamisajasta, ellei alakohtaisesti tai paikallisesti toisin sovita. Tiedot annetaan kerran 

vuodessa silloin yritykseen työsuhteessa olevista työntekijöistä. Pääluottamusmiehellä 

lisäksi on oikeus perehtyä toimialueellaan yrityksessä kulloinkin voimassa oleviin 

työnhinnoittelujärjestelmiin ja eri palkkausmuodoissa käytettävien olosuhdelisien 

määräytymis- ja laskentasääntöihin.250  

Lainsäädännössä henkilöstön edustajien oikeudesta saada työntekijöiden palkkatietoja 

säädetään muun muassa YTL:ssa ja naisten ja miesten tasa-arvosta työelämässä 

annetussa laissa (609/1989). YTL 11 §:n mukaan työnantajan on annettava kerran 

vuodessa kunkin henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen edustamansa 

henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista. Henkilöstöryhmän 

edustajan pyynnöstä työnantajan on annettava henkilöstöryhmän palkkatiedot 

eriteltyinä ammattiryhmittäin. Palkkatietojen henkilöstö- tai ammattiryhmittely on 

laadittava kuitenkin niin, että siitä ei käy ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja. 

Tarkoituksena on antaa henkilöstöryhmien edustajille mahdollisuus saada yleisen 

työmarkkina- tai yrityksen käytännön mukaisesti keskimääräiset palkkatiedot.251  

                                                                                                                                                      
henkilöstön lukumäärään. Näin on tehty esimerkiksi teknologiateollisuuden TES:ssä, jossa osa 
pääluottamusmiehelle annettavista tiedoista on annettava vain sellaisissa yrityksissä, joiden henkilöstön 
määrä säännöllisesti on vähintään 30 henkilöä. Ks. teknologiateollisuuden TES, s. 164 – 166. 
248 TT – SAK yleissopimus, 5 luku.  
249 Rusanen, s. 92.  
250 TT – SAK yleissopimus, 5 luku.  
251 HE 254/2006, s. 47. 
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Työehtosopimukseen TEhtoL:n perusteella sidottu työnantaja saa soveltaa 

työehtosopimuksen määräyksiä palkkatietojen antamisesta (YTL 11.3 §). Hallituksen 

esityksen mukaan säännös määrittäisi myös palkkatietojen antamisen 

henkilöstöulottuvuuden työehtosopimuksen soveltamisalan mukaiseksi.252 Sanotulla 

tarkoitetaan luultavasti sitä, että normaalisitovassa kentässä palkkatietojen saamista 

koskevia määräyksiä sovellettaisiin kaikkiin niihin työntekijöihin, joiden työsuhteisiin 

työehtosopimusta olisi sovellettava TEhtoL 4 §:n nojalla. Yleissitovassa kentässä 

työehtosopimus ei tule TEhtoL:n nojalla sovellettavaksi, joten tällöin sovellettavaksi 

tulevat yhteistoimintalain säännökset palkkatietojen antamisesta.253 

YTL 11 §:stä seuraa, että henkilöstöryhmien edustajina toimivalla luottamusmiehellä, 

luottamusvaltuutetulla, YTL 8.2 §:n mukaisella yhteistoimintaedustajalla on kaikilla 

oikeus saada edustamansa henkilöstöryhmän osalta kerran vuodessa tilastotiedot 

kyseisen henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksettavista palkoista. Palkkatiedot 

annetaan kullekin henkilöstöryhmän edustajalle vain hänen edustamiensa 

työntekijöiden osalta.254 Jos henkilöstöryhmää edustaa YTL 8.2 §:n nojalla kaksi 

edustajaa, työnantajan on annettava kummallekin edustajalle tämän henkilöstöryhmän 

kaikkien työntekijöiden palkkatiedot, jotta erittelyllä ei rikottaisi muun muassa 

järjestäytymisvapauteen liittyvää suojaa.255  

Huomattava on, että jos henkilöstöryhmän edustajana toimii muu edustaja kuin 

työehtosopimuksessa tarkoitettu luottamusmies, ei tällaisella muulla edustajalla ole 

oikeutta saada yksittäisen työntekijän palkkatietoja YTL 11 §:n mukaan. 

Luottamusmiehellä on siten yksinomainen oikeus yksittäistä työntekijää koskeviin 

palkkatietoihin luottamusmiesmääräysten nojalla. Tiedot voi saada vain siinä 

tapauksessa, että työntekijä nimenomaisesti antaa suostumuksensa niiden antamiseen. 

Tasa-arvolain 10 §:n mukaan työehtosopimuksen perusteella valitulla 

luottamusmiehellä ja TSL 13:3:ssä tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai sen mukaan 

kuin asianmukaisella työpaikalla on sovittu, muulla työntekijöiden edustajalla, on 

itsenäinen oikeus saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä 

                                                 
252 HE 254/2006, s. 47. 
253 Tässä yhteydessä on kuitekin huomioitava YTL:n soveltamisalarajaus, jonka mukaan lakia 
sovelletaan sellaisiin yrityksiin, jossa työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on 
vähintään 20. 
254 Äimälä – Kärkkäinen, s. 76 – 77.  
255 HE 254/2006, s. 47.  
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hänen suostumuksellaan tai työntekijäryhmästä, tai siten kuin alaa koskevassa 

työehtosopimuksessa on sovittu, silloin kun on aihetta epäillä palkkasyrjintää 

sukupuolen perusteella. Jos tiedot koskevat yksittäisen henkilön palkkausta, 

asianomaiselle on ilmoitettava, että tietoja on annettu. Luottamusmies, 

luottamusvaltuutettu tai muu työntekijöiden edustaja ei saa ilmaista muille palkkaa ja 

työehtoja koskevia tietoja. 

Tasa-arvolain 10 § muutettiin nykyisen sisältöiseksi TSL:n säätämisen yhteydessä. 

Tuolloin säännökseen lisättiin maininta luottamusvaltuutetun ja muun työntekijöiden 

edustajan oikeudesta saada yksittäisen työntekijän palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja. 

Hallituksen esityksen perusteluissa ei kuitenkaan selvennetä tarkemmin, ketä muulla 

työntekijöiden edustajalla tarkoitetaan.256  

5.3 Yhteistoimintaa varten annettavat tiedot ja tiedot yrityksen toiminnasta 

 
Vuorovaikutuksellisen yhteistoiminta edellyttää, että henkilöstöryhmien edustajilla on 

riittävät ja oikeat tiedot muun muassa yrityksen taloudellisesta tilasta ja muista 

yhteistoiminnan kannalta tärkeistä asioista. Tämän vuoksi YTL 3 luvussa säädetään 

YTL 8 §:n mukaisten henkilöstöryhmien edustajien oikeudesta saada määräajoin 

erilaisia yrityksen tilaa sekä sen henkilöstöä koskevia tietoja. Osan tiedoista työnantaja 

on velvollinen antamaan oma-aloitteisesti, kun taas osa tiedoista on annettava vain 

henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä. Henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus 

esittää saamiensa tietojen pohjalta tarkentavia kysymyksiä työnantajalle ja he voivat 

myös pyytää työnantajaa selvittämään yrityksen taloudellisen tilan kehitysnäkymiä 

koko henkilöstölle (YTL 10.2 ja 14 §).257 

YTL 3 luvun mukaisten tietojen lisäksi YTL:n muissa luvuissa säädetään työnantajan 

velvollisuudesta antaa henkilöstöryhmien edustajille tietoja yhteistoiminnassa 

käsiteltävistä asioista. Tiedot annetaan tällöin kulloinkin neuvoteltavana olevasta 

asiasta erikseen.258 Muun muassa YTL 6 ja 8 luvuissa säädetään erikseen niistä 

tiedoista, jotka työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille ennen 

yhteistoimintaneuvottelujen alkamista (YTL 36 ja 47 §).  

                                                 
256 HE 157/2000, s. 142. 
257 Äimälä – Kärkkäinen, s. 75. 
258 Äimälä – Kärkkäinen, s. 75.  
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Henkilöstöryhmien edustajille annettavia, YTL 3 luvun mukaisia tietoja ovat 

ensinnäkin yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot (YTL 10 §). Kyseessä ovat 

tiedot yrityksen tilinpäätös- tai tulostiedoista sekä vähintään kaksi kertaa tilikauden 

aikana annettavasta selvityksestä yrityksen taloudellisesta tilasta.259 Selvityksestä on 

käytävä ilmi ainakin yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, 

kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Työnantajan on myös 

viipymättä tiedotettava henkilöstöryhmien edustajille muutokset, jotka poikkeavat 

olennaisesti selvityksessä esitetystä kehityksestä.260 

YTL 11 §:n mukainen työnantajan velvollisuus antaa kerran vuodessa kunkin 

henkilöstöryhmän edustajalle tilastotiedot hänen edustamansa henkilöstöryhmän 

kaikille työntekijöille maksetuista palkoista on käsitelty edellisessä jaksossa 5.2. 

YTL 12 §:n mukaan työnantajan on henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä annettava 

neljännesvuosittain selvitys yrityksen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijöiden määristä. Niin ikään työnantajan velvollisuutena on vuosittain 

esittää henkilöstöryhmien edustajille heidän pyynnöstään selvitys yrityksen 

ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista (YTL 13 §). Säännöstä tarkastellaan 

lähemmin jaksossa 5.6. 

YTL 3 luvun mukaiset tiedot on lähtökohtaisesti annettava kaikille YTL 8 §:n 

mukaisille henkilöstöryhmien edustajille. Tiedot on toimitettava kaikille 

henkilöstöryhmien edustajille samansisältöisinä. Poikkeuksena ovat palkkatiedot, jotka 

annetaan kullekin henkilöstöryhmän edustajalle vain hänen edustamiensa 

työntekijöiden osalta. Yksittäisellä työntekijällä ei sen sijaan ole oikeutta saada YTL 3 

luvussa tarkoitettuja tietoa – ei edes silloin, kun kyseinen henkilöstöryhmä ei ole 

valinnut luottamusmiestä, luottamusvaltuutettua tai yhteistoimintaedustajaa. Tällöin 

ainoa keino on valita YTL 8.4 §:n mukainen neuvottelukohtainen edustaja, jolloin 

hänellä on oikeus saada työnantajalta YTL 3 luvun mukaiset tiedot. 261 

                                                 
259 Äimälä – Kärkkäinen, s. 76.  
260 Yrityksessä, jossa työntekijöiden määrä on vähintään 20, mutta alle 30, työnantaja voi esittää YTL 
10.1 §:n 2 kohdassa tarkoitetun selvityksen koko yrityksen henkilöstölle järjestettävässä yhteisessä 
tilaisuudessa. Tällöin henkilöstöryhmien edustajille ei tarvitse antaa erillistä selvitystä. Ks. HE 
254/2006, s. 46 – 47.  
261 Äimälä – Kärkkäinen, s. 76 – 77.  
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YTL:n mukaisista tiedonantovelvoitteista on mahdollista sopia toisin valtakunnallisten 

työnantajien ja työntekijöiden yhdistysten välisellä sopimuksella (YTL 61 §).262 

Määräyksiä henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeuksista sisältyy 

työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistoiminta- ja yleissopimuksiin sekä eri alojen 

työehtosopimuksiin. Sopimusten määräykset noudattelevat soveltuvin osin sitä, mitä 

YTL:ssa säädetään henkilöstöryhmien tiedonsaantioikeuksista.263 

YTL 55 §:n mukaan henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus kuulla ja saada tietoja 

asianomaisen toimintayksikön asiantuntijoilta ja mahdollisuuksien mukaan yrityksen 

muilta asiantuntijoilta valmistautuessaan yhteistoimintamenettelyyn sekä 

yhteistoimintaneuvotteluissa, kun se on käsiteltävän asian kannalta tarpeellista. 

Säännöksen esitöiden mukaa kyseisten asiantuntijoiden tulee työskennellä käsiteltävää 

asiaa valmistelevassa toimintayksikössä tai mahdollisuuksien mukaan muuallakin 

yrityksessä.264 Asiantuntijan tulisi siten olla asianomaisen yrityksen tai sen 

toimintayksikön palveluksessa. Näin ollen esimerkiksi yrityksen toimintayksikön 

palveluksessa olevaa taloushallinnon olevaa asiantuntijaa olisi mahdollisuus kuulla 

yrityksen taloudellisesta tilanteesta. YTL 55 § ei oikeuta henkilöstöryhmien edustajia 

kuulemaan ulkopuolisia asiantuntijoita yhteistoimintaneuvottelujen tai niihin 

valmistautumisen yhteydessä.265  

Työnantaja tekee arvion asiantuntijan käytön tarpeellisuudesta. Henkilöstöryhmien 

edustajat voivat kuitenkin saattaa työnantajan menettelyn jälkikäteen arvioitavaksi 

esitutkinnassa rikosasiana.266 Asiantuntijalle annetaan vapautusta työstä ja maksetaan 

korvaus ansionmenetyksestä samoin perustein kuin mitä henkilöstöryhmän edustajan 

työstä vapautuksesta ja korvauksesta on säädetty YTL 56 §:ssä.267 

5.4 Tiedot alihankinnasta ja ulkopuolisesta työvoimasta  

 

                                                 
262 Sopimuksella ei kuitenkaan saa säätää toisin siitä, mitä YTL 47 §:ssä säädetään henkilöstöryhmien 
edustajille annettavista tiedoista työvoiman käyttöä vähennettäessä siltä osin, kun säännös koskee 
vähintään 10 työntekijän irtisanomista. 
263 TT – SAK yleissopimuksessa henkilöstölle tai sen edustajille annettavista tiedoista on sovittu 
sopimuksen 5 luvusssa. PT – SAK yhteistoimintasopimuksessa henkilöstölle tai sen edustajille 
annettavia tietoja koskevat sopimusmääräykset ovat 3 luvun 1 §:ssä 
264 HE 254/2006, s. 64. 
265 Äimälä – Kärkkäinen, s. 277 - 278. Heidän mukaansa säännös ei muodosta toisaalta estettä sille, että 
henkilöstöryhmän edustajat pyytäisivät asiantuntija-apua esimerkiksi omalta ammattiliitoltaan. Tässä 
yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että YTL:n salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset ja 
niiden asettamat rajoitukset yritystä koskevien tietojen antamisessa ulkopuolisille.  
266 Äimälä – Kärkkäinen, s. 277.  
267 HE 254/2006, s. 64. 
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YTL 8 §:n mukaisten henkilöstöryhmien edustajien pyynnöstä työnantajan on 

esitettävä vuosittain selvitys ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteista (YTL 13 §). 

Selvitys koskee tilaajavastuulain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

alihankintasopimusta ja siihen perustuvaa työvoiman käyttöä.268  Selvityksestä tulee 

käydä ilmi työkohteet ja työtehtävät sekä ajanjakso tai -jaksot, joina mainittua 

työvoimaa käytetään. Jos ulkopuolisen työvoiman käytöstä aiheutuu 

henkilöstövaikutuksia yrityksessä, on asiasta käytävä lisäksi yhteistoimintaneuvottelut 

siten kuin YTL 6 ja 8 luvussa säädetään.269  

Henkilöstöryhmien edustajien oikeudesta saada ilmoitus työnantajan harkitsemasta 

vuokratyövoiman käytöstä ja siihen liittyvästä yhteistoimintamenettelystä säädetään 

YTL 17 §:ssä. Toisin kuin edellä mainittu selvitys alihankinnan käytön periaatteista, 

on työnantajan käsiteltävä vuokratyövoiman käytön periaatteet yhteistoiminnassa 

automaattisesti riippumatta siitä, vaativatko henkilöstön edustajat tätä vai eivät.270  

Myös tilaajavastuulaissa säädetään vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä 

sopimuksesta ilmoittamisesta henkilöstön edustajille (6.1 §). Tilaajan tulee pyynnöstä 

ilmoittaa laissa tarkoitetusta vuokratyöstä tai alihankinnasta tehdystä sopimuksesta 

työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle, tai jos tällaista ei ole 

valittu, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle. Asiasta ilmoitettaessa on 

selvitettävä vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen 

yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kesto ja sovellettava 

työehtosopimus tai keskeiset työehdot.  

Vuokratun työntekijän työnantajan on lisäksi annettava edellä mainituille henkilöstön 

edustajille vuokratun työntekijän ja hänen työnantajansa välisen, työntekijän palkkaan 

tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamista koskevan 

erimielisyyden selvittämiseksi tarpeelliset tiedot, jos työntekijä henkilöstön edustajan 

siihen valtuuttaa (6.2. §). Käyttäjäyrityksen henkilöstön edustaja voi edustaa 

vuokratyöntyöntekijää tämän asiassa vain tämän nimenomaisella valtuutuksella. 

                                                 
268 Hietala – Kaivanto, s. 68. 
269 Rusanen, s. 109 – 110. 
270 Äimälä – Kärkkäinen, s. 98 – 97. 
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Tehtäviensä hoitamiseksi edustajalla on oikeus saada asian selvittämisen kannalta 

tarpeelliset tiedot sekä omalta työnantajaltaan että  vuokratyöntekijän työnantajalta.271  

Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 8 a §:n mukaan, jos lähetetyn 

työntekijän lähetettynä olo kestää yli kahdeksan päivää, työnantajan tai lain 4 a §:ssä 

tarkoitetun edustajan on lähetetyn työntekijän valtuutuksella annettava asianomaisen 

henkilöstöryhmän valitsemalle luottamusmiehelle tai  luottamusvaltuutetulle lain 4 b 

§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut tiedot työntekijän työsopimukseen 

sovellettavista työehdoista. Työehdoista annetun selvityksen tulee olla samanlainen 

kuin TSL 2:4:n mukainen selvitys työntekijän työsuhteen ehdoista.272 

Luottamusmiessopimukset sisältävät niin ikään määräyksiä luottamusmiehen 

oikeudesta saada tietoa ulkopuolisesta ja ulkomaisesta työvoimasta sekä tietoja 

yrityksen toiminnasta. Kyseiset tiedonsaantioikeudet menevät limittäin 

tilaajavastuulain sekä YTL:n mukaisten tietojensaantioikeuksien kanssa.273 

5.5 Työsuojelua, työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevat tiedot  

 
Työsuojeluvaltuutetun oikeudesta saada työpaikan turvallisuutta ja terveyttä koskevia 

tietoja säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

annetussa laissa, työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa. 

TSValvL 32§:n nojalla työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen kaikki 

asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien säännösten 

mukaan. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa työaika- ja vuosilomakirjanpito, 

työsuojelutarkastusten pöytäkirjat, työsuojeluviranomaisten antamat työpaikkaa 

koskevat luvat ja muut päätökset ja tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet.274 

                                                 
271 HE 68/2009, s. 8 – 9 ja s. 11 – 12. Hallituksen esityksen mukaan ”vuokratyöntekijöiden   työsuhteen   
ehdot   voivat määräytyä joko vuokrausalaa tai käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan. 
Vuokratyöntekijän työsuhteen ehtojen määräytymisessä ja toisaalta heidän ja käyttäjäyrityksen 
työntekijöiden välisessä suhteessa voi syntyä kysymyksiä, joiden ratkominen ei kuulu yhdelle ainoalle 
työntekijöiden edustajalle. Epäselvyyksien ja tulkinnanvaraisuuksien selvittämiseksi käyttäjäyrityksen 
työntekijöitä edustavalla luottamusmiehellä tai luottamusvaltuutetulla sekä työsuojeluvaltuutetulla olisi 
oikeus vuokratyöntekijän valtuutuksella saada ongelman ratkaisun kannalta tarpeelliset 
vuokratyöntekijöitä koskevat tiedot ja edustaa vuokratyöntekijää tämän asiassa. Työehtosopimuksen 
perusteella valitun luottamusmiehen oikeudet määräytyvät työnantajaa sitovan työehtosopimuksen 
mukaisesti.” Sanotulla tarkoitettaneen kaikkia työehtosopimuksen luottamusmiehen oikeuksia koskevia 
määräyksiä, kuten muun muassa neuvottelujärjestystä ja luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksia 
koskevia määräyksiä. 
272 Rusanen, s. 117. 
273 Ks. esim. TT – SAK yleissopimus, 5 luku. 
274 Saloheimo 2016, s. 133. 
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Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tutustua muihinkin työnantajan hallussa oleviin 

työympäristön ja työyhteisön tilaa liittyviin työturvallisuutta ja terveellisyyttä 

koskeviin asiakirjoihin, kuten työnantajan laatimaan, työttömyysturvalain mukaiseen 

vaarojen arviointiin työpaikalla. Lisäksi työsuojeluvaltuutetulla on dokumenttien 

ohella muutenkin oikeus saada työnantajalta tarpeelliset tiedot 

yhteistoimintatehtäviensä hoitamista varten.275 

Työsuojeluvaltuutetulla on niin ikään oikeus saada työnantajalta nähtäväkseen 

työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajan välinen työterveyshuollon 

järjestämistä koskeva sopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään 

työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta. Tästä ja kaikista 

muistakin edellä mainituista asiakirjoista työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada 

jäljennöksiä yhteistoimintatehtäviensä edellyttämässä laajuudessa (TSValvL 32.3 §). 

Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeudet voidaan tarvittaessa toteuttaa TSValvL 15 

§:n mukaisessa menettelyssä, eli työsuojeluviranomaisen antamalla, työantajaa 

velvoittavalla päätöksellä.276 

Työnantaja on velvollinen tekemään työsuojelun toimintaohjelman. 

Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden 

edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon työpaikan 

kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän 

edustajiensa kanssa (TTurvL 9 ja 17 §). Työantajan velvollisuudesta antaa 

työntekijöiden edustajille riittävän ajoissa tietoa työterveyshuoltoa koskevia päätöksiä 

valmistellessaan säädetään puolestaan työterveyshuoltolain 9 ja 11 §:ssä. 

Työsuojeluvaltuutetun tiedonsaantioikeuksista saattaa olla tarkempia määräyksiä 

keskusjärjestö tai liittotason sopimuksissa. Sopimuksilla ei kuitenkaan voida rajoittaa 

työsuojeluvaltuutetun lakisääteistä oikeutta tiedonsaantiin (TSValvL 24 §).  

5.6 Työaika- ja vuosilomakirjanpitoa koskevat tiedot 

 
Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset 

työntekijöittäin. Työaikakirjanpitoon kirjattavista asioista säädetään TAL 37 §:ssä. 

Työaikakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijöiden henkilöstön edustajan tai 

                                                 
275 Saloheimo 2016, s. 133. 
276 Saloheimo 2016, s. 133. 
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työntekijän TAL 10 ja 12 §:n nojalla tekemä kirjallinen sopimus säännöllisestä 

työajasta on luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun tai työsuojeluvaltuutetun 

vaatimuksesta näytettävä näille kyseisille henkilöstön edustajille. Edustajilla on oikeus 

saada nämä tiedot vain edustamiensa työntekijöiden osalta.277 Tämän lisäksi 

työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys 

työvuoroluetteloiden ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöistä. 

Työnantajan on pidettävä myös vuosilomakirjanpitoa. VLomaL 29 §:n mukaan 

työntekijöiden luottamusmiehellä, luottamusvaltuutetulla, taikka jos kumpaakaan ei 

ole valittu, työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada pyynnöstään nähtäväkseen 

vuosilomakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijän välillä tehty, VLomaL 18 §:n 

mukainen kirjallinen sopimus työntekijän vuosiloman siirtämisestä. 

Tietojensaantioikeus on asianomaista työntekijää edustavalla luottamusmiehellä tai 

luottamusvaltuutetulla, tai jos kumpaakaan heistä ei ole valittu 

työsuojeluvaltuutetulla.278 Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan on myös pyynnöstä 

oikeus saada kirjallinen selvitys työntekijän vuosilomaa ja säästövapaita koskevista 

merkinnöistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 Tiitinen – Kröger, s. 90 ja alaviite 32.  
278 HE 238/2004, s. 74. Hallituksen esityksessä todetaan myös, että työehtosopimuksen perusteella 
valittu luottamusmies edustaa työpaikalla kaikkia työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvia 
työntekijöitä. Niillä henkilöstöryhmillä, joilla ei ole työehtosopimuksen perusteella valittua 
luottamusmiestä, on oikeus valita luottamusvaltuutettu.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Edellä on käsitelty kokonaisuudessaan viiden eri henkilöstön edustajan tehtäviä ja 

toimivaltaa. Tutkimuksessa on saatu selville, että luottamusmiehen ja 

työsuojeluasiamiehen tehtävät perustuvat lähtökohtaisesti työnantaja- ja 

työntekijäjärjestöjen välillä solmittuihin sopimuksiin. Luottamusmiehen oikeudesta 

toimia henkilöstön edustajana on kuitenkin myös nimenomaisia lainsäännöksiä muun 

muassa TSL:ssa sekä työaika- ja vuosilomalaeissa. Luottamusvaltuutetun, 

työsuojeluvaltuutetun ja yhteistoimintaedustajat tehtävät perustuvat lainsäädäntöön. 

Työsuojeluvaltuutettuja koskevia määräyksiä sisältyy tosin myös 

työmarkkinajärjestöjen työsuojelun yhteistoimintasopimuksiin. 

Henkilöstön edustajien tehtävät pitävät sisällään laajoja osa-alueita ja henkilöstön 

edustajat voivat suorittaa tehtäviään myös toistensa kanssa yhtäaikaisesti silloin, kun he 

edustavat kukin omaan henkilöstöryhmäänsä kuuluvia työntekijöitä. Kaikkia edustajien 

tehtäviä ei siksi olekaan tarkoituksenmukaista luetella tässä vaiheessa. Kokoavasti 

voidaan kuitenkin todeta, että edustajien tehtäviin kuuluu muun muassa 

neuvotteleminen työnantajan kanssa YTL:n mukaisissa yhteistoimintamenettelyissä. 

Niin ikään työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä suhteessa työnantajaan 

työsuojelun yhteistoiminnassa. Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu voivat toimia 

työntekijän edustajana muun muassa silloin, kun työnantaja harkitsee työntekijöiden 

lomauttamista tai irtisanomista. Edustajien oikeudesta tulla kuulluksi työntekijöitä 

koskevissa asioissa säädetään muun muassa TAL:ssa ja TSValvL:ssa.   

Poiketen muista henkilöstön edustajista luottamusmiehen tehtäviin kuuluu 

työehtosopimusten ja työlainsäädännön valvonta. Muutoinkin henkilöstön edustajien 

toimivallan osalta luottamusmiehellä vaikuttaisi olevan kaikista laajin toimivalta. 

Luottamusmiessopimuksiin ja alakohtaisiin työehtosopimuksiin perustuvien 

neuvotteluoikeutta ja neuvottelujärjestystä koskevien määräysten nojalla luottamusmies 

voi pyytää neuvotteluja työantajan kanssa ilman eri valtuutuksia ja saada työnantajalta 

kaikki asian selvittämiseen vaikuttavat tiedot ilman, että työntekijä siihen suostuu. 

Luottamusmiessopimuksiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien nojalla 

luottamusmiehellä on myös oikeus saada yksittäistä työntekijää koskevat palkkatiedot 

ilman tämän suostumusta. Kuten tutkimuksessa on tuotu ilmi, tämä vaatii kuitenkin sitä, 

että asiassa on kysymys työehtosopimusmääräysten soveltamisesta tai tulkinnasta ja että 
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asiassa on edetty neuvottelujärjestyksen mukaisesti. Tietojen tulee myös olla riittävän 

yksilöityjä. 

Työehtosopimusten soveltamista ja tulkintaa koskevissa asioissa luottamusmies voi 

tehdä työantajan kanssa työntekijöitä sitovan sopimuksen asiassa ilman työntekijöiden 

suostumusta. Niin ikään tutkimuksen tarkastelun perusteella vaikuttaisi siltä, että 

tutkimuksessa käsitellyistä henkilöstön edustajista luottamusmiehellä on yksinomainen 

toimivalta tehdä valtakunnalliseen työehtosopimukseen perustuvia paikallisia 

sopimuksia. Työntekijän voi toki olla mahdollista tehdä sopimus työnantajan kanssa 

myös itse, jos se vain on viitetyöehtosopimuksessa mahdollistettu. Jos taas 

työehtosopimuksessa on määrätty paikallinen sopimus luottamusmiehen tehtäväksi, että 

sopimus tehdään neuvottelujärjestyksen mukaisesti, tulee luottamusmiehen tehdä 

sopimus.  

Luottamusmiessopimusten määräykset sekä asianomaisen työehtosopimuksen muut 

luottamusmiestä, neuvottelujärjestystä ja erimielisyyksien sovittelua koskevat 

määräykset muodostavat yhdessä luottamusmiehen toiminnan perusteet paikallisen 

sopimuksen tekemisessä. Viitetyöehtosopimuksessa on saatettu asettaa myös rajoja eli 

”sivulautoja” paikallisen sopimuksen tekemiselle. Tällöin luottamusmiehen on 

pysyttävä paikallista sopimusta tehdessään näiden rajojen sisällä, jotta paikallista 

sopimusta olisi pidettävä pätevänä ja että paikallisesta sopimuksesta tulisi 

viitetyöehtosopimuksen osa. 

Luottamusmiehen toimivaltaan TAL 9 §:n mukaisen työehtosopimukseen perustuvaa 

säännöllistä työaikaa koskevaan paikalliseen sopimiseen voidaan soveltaa edellä 

mainittuja periaatteita. Yleissitovaan työehtosopimuksen osalta tilanne poikkeaa, sillä 

yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvan säännöllistä työaikaa koskevan 

paikallisen sopimuksen voi tehdä luottamusmiehen lisäksi myös luottamusvaltuutettu tai 

henkilöstön valtuuttama muu edustaja. Tällainen edustaja voi olla esimerkiksi 

työsuojeluvaltuutettu tai YTL:n mukainen yhteistoimintaedustaja. Yleissitovan 

työehtosopimuksen perusteella valitulla luottamusmiehellä on kuitenkin TAL 10.1 §:n 

mukaan ensisijainen oikeus yleissitovan työehtosopimuksen perusteella tehdyn 

paikallisen sopimuksen tekemiseen.  

 



 

77 

Henkilöstön edustajien toimivaltaa ja sen mahdollista ylittymistä on arvioitava 

yleissitovan työehtosopimuksen sopimiseen oikeuttavan kelpuutuksen mukaisesti. Jos 

henkilöstön edustajat eivät ole sopimusta tehdessään pysyneet näiden rajojen sisällä, 

ovat sopijapuolet tältä osin ylittäneet toimivaltansa eikä paikallista sopimusta tällöin 

voida työntekijöiden työsuhteissa noudattaa. 

 

 

 

 

 


