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Yhteistoiminta-asiamies 
Toimintakertomus vuodelta 2014 
 
 
Yhteistoimintaa ja osallistumista koskevien lakien valvonta yhteistoiminta-
asiamiehen toimistossa 
 
Toimivalta ja valvonnan alue lyhyesti 
 
Yhteistoiminta-asiamies on hallintoviranomainen, joka muun muassa antaa neuvoja ja oh-
jeita valvomiensa lakien soveltamisesta. Neuvot ja ohjeet ovat luonteeltaan asiantuntija-
lausuntoja. Yhteistoiminta-asiamies ei tee sitovia päätöksiä lain tulkinnoista eikä määrää 
seuraamuksia, vaan tulkinta-asiat ja seuraamusten määrääminen kuuluvat tuomioistuimil-
le. 
 
Yhteistoiminta-asiamies voi mm. tehdä tarkastuksen tai antaa yritykselle kehotuksen lain 
vastaisen menettelyn korjaamiseksi tai uusimisen estämiseksi. Yhteistoiminta-asiamies voi 
pyytää työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko yritykseen yhteistoimintalakia tai yri-
tysryhmään suomalaisia ja yhteisönlaajuisia yritysryhmiä koskevaa yhteistoimintalakia. 
Yhteistoiminta-asiamiehellä on velvollisuus tehdä esitutkintailmoitus poliisille epäillessään 
yhteistoimintavelvoitteen todennäköistä rikkomista ja oikeus tulla kuulluksi asian poliisitut-
kinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuimessa. 
 
Yhteistoimintalain valvonnan piirissä on noin 8 300 yksityistä yritystä ja 900 000 työnteki-
jää. Eurooppalaisia yritysneuvostoja toimii Suomessa noin 60 yritysryhmässä.  
 
Yhteistoiminta-asiamies valvoo henkilöstörahastojen toimintaa ja pitää henkilöstörahasto-
rekisteriä. Vuoden 2014 lopussa yhteistoiminta-asiamiehen valvonnan piiriin kuuluvia hen-
kilöstörahastoja oli 68, ja niissä oli yhteensä yli 111 000 henkilöjäsentä. Henkilöstörahasto-
jen osalta valvonta kohdistuu myös julkiseen sektoriin. 
 
 
Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston henkilöstö 
 

• yhteistoiminta-asiamies Harri Hietala  6.5.2014 alkaen 
• yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen 4.5.2014 saakka 
• lakimies Silja Vainio 
• lakimies Katri Pöllänen 
• lakimies Salla Vartiainen   1.9.2014 alkaen 
• tarkastaja Topias Mäkinen   21.3.–26.7.2014 
• tarkastaja Minja Merk   20.3.2014 saakka 
• johdon sihteeri Heli Ojala   15.9.2014 alkaen 
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Yleistä vuoden 2014 toiminnasta 
 
Yhteistoiminta-asiamiehen toiminta keskittyy pääasiassa ennalta ehkäisevään neuvon-
taan. Yhteistoimintalain osalta painopiste oli työvoiman vähentämisneuvotteluja koskevis-
sa kysymyksissä. Henkilöstörahastolain osalta korostuivat rahastojen sääntöjä ja henkilös-
törahastoeriä koskevat kysymykset. 
 
Haastattelut, luennot ja alustukset painottuivat vuonna 2014 yhteistoiminta-asiamiehen 
toimiston toiminnan esittelyyn sekä valvottavien lakien keskeisen sisällön ja soveltamis-
käytännön läpikäyntiin. 
 
Vuonna 2014 yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toiminta pysyi suunnilleen edellisvuoden 
tasolla. Asiakasyhteyksiä oli vuoden aikana kaikkiaan 1 399 ja ne jakautuivat seuraavasti: 
 

1.1.2014 - 31.12.2014 kpl 

Asiakaspuhelut 617 

Sähköpostikirjeenvaihto 412 

Diarioidut yhteistoiminta-asiat 41 

Diarioidut henkilöstön hallintoedustusasiat 3 

Diarioidut henkilöstörahastoasiat 209 

Henkilöstörahastoilmoitusten rekisteröinnit 44 

Muut henkilöstörahastoasiat 18 

Viranomaisyhteistyö 14 

Yrityskäynnit ja tapaamiset 9 

Koulutukset, alustukset ja luennot 14 

Mediahaastattelut 18 

Kaikki yhteensä 1 399 
 

*Asiakaspuhelu ja sähköpostiyhteydenotto tilastoidaan yhtenä, vaikka kukin  
niistä voi pitää sisällään useita yhteydenottoja asian hoidon eri vaiheissa.  

 
 
 
Yhteistoimintalainsäädännön noudattamisen valvonta 
 
Yhteistoiminta-asiamiehen toimistolta kysytään ohjeita ja neuvoja erityisesti työvoiman vä-
hentämistilanteissa. Asiakasyhteydenotot tulevat työnantajilta, työntekijöiltä ja henkilöstön 
edustajilta. Kun yhteistoiminta-asiamiehelle tehdään ilmoitus epäillystä valvottavan lain 
rikkomisesta, ovat ilmoittajan henkilöllisyys ja se, että ilmoituksen johdosta on tehty val-
vontatoimenpide, salassa pidettäviä tietoja.  
 
Vuonna 2014 vireille tulleista asioista 41 koski epäilyä yhteistoimintalainsäädännön rikko-
misesta. Yhteistoiminta-asiamies antoi vuoden aikana 43 lausuntoa, joista seitsemän an-
nettiin henkilöstörahastoasioista ja kolme henkilöstön hallintoedustuksesta.  
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Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston edustaja oli kuultavana kahdessa oikeudenkäynnissä, 
joissa käsiteltiin epäiltyä yhteistoimintavelvoitteen rikkomista. Yhteistoiminta-asiamies teki 
yhden tutkintapyynnön epäillystä yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Vuoden aikana 
saatiin kaksi lainvoimaista hovioikeuden tuomiota. 
 
 
Lausuntopyyntö työneuvostolle 
 
Yhteistoiminta-asiamies pyysi vuonna 2013 työneuvoston lausuntoa työntekijämäärän las-
kemisesta X Oy:ssä.  
 
Työneuvoston 3.3.2014 antaman lausunnon TN 1455-14 mukaan yhteistoimintalain sovel-
tamisedellytykseksi säädettyä henkilöstömäärää laskettaessa oli otettava huomioon myös 
ne työntekijät, jotka suorittivat yrityksen säännönmukaiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä 
vain satunnaisesti ja lyhyen ajan kerrallaan. 
 
 
Henkilöstörahastojen toiminnan valvonta 
 
Henkilöstörahastoja oli vuoden 2014 lopussa 68. Näistä kaksi on ns. passiivia, eli niissä ei 
käytännössä ole toimintaa. Vuoden 2014 aikana perustettiin 15 uutta rahastoa, joista yksi 
syntyi olemassa olevan rahaston jakautumisessa. Yksi rahasto purkautui ja yksi lakkasi 
sulautumisen seurauksena. Lisäksi yksi rahasto teki vuoden 2014 aikana purkautumispää-
töksen. 
 
Henkilöstörahastojen piirissä oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 111 067 henkilöjäsentä. 
Rahastot saivat henkilöstörahastoeriä vuoden aikana yhteensä 63 miljoonaa euroa, kumu-
latiivisen määrän ollessa vuodesta 1990 alkaen 1 077 miljoonaa euroa. Henkilöstörahasto-
jen jäsenosuuspääomat olivat yhteensä noin 533 miljoonaa euroa. Henkilöstörahastojen 
ylijäämät viimeksi päättyneeltä tilivuodelta olivat yhteensä lähes 24 miljoonaa euroa. 
  
Vuoden 2011 alusta voimaan tulleen uudistetun henkilöstörahastolain mukaan rahastojen 
on muutettava sääntönsä vastaamaan uutta lakia kolmen vuoden siirtymäaikana (v. 2011–
2013). Vuonna 2014 henkilöstörahastoasioiden hoitoon vaikuttivat edelleen myös siirtymä-
kaudella toteutettavat sääntömuutokset. 
 
Vuonna 2014 henkilöstörahastoasioissa annettiin seitsemän lausuntoa ja neuvoa. Henki-
löstörahastoasioita koskevan IT-järjestelmän toimintakyvyn turvaamiseen tähtäävät toimet 
käynnistettiin ja suurempien uudistusten valmistelua jatkettiin. 
 
Henkilöstörahastoasioissa yhteistoiminta-asiamies on vahvistanut yhteistyötä Suomen 
henkilöstörahastojen yhdistys ry:n kanssa. 
 
 
Viranomaisyhteistyö 
 
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten 
kanssa. Toimintavuonna 2014 yhteistyötä tehtiin muiden muassa syyttäjien ja poliisiviran-
omaisten kanssa. 
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Eduskuntakuulemiset 
 
Yhteistoiminta-asiamies oli helmikuussa 2014 eduskunnan työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan kuultavana yhteistoiminta-asiamiehen toimiston toiminnasta ja valvonta-
havainnoista. 
 
 
Yhteistyö Työelämä 2020-hankkeen kanssa 

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto osallistui maaliskuussa 2014 yhdessä Työelämä 2020 
-hankkeen kanssa ”Work goes happy” -työhyvinvointitapahtumaan. 
 
 
Alustukset ja mediayhteydet 

Vuonna 2014 yhteistoiminta-asiamiehen toimiston edustajat pitivät kaikkiaan 14 alustusta 
tai luentoa eri tahojen tilaisuuksissa. Vuonna 2014 annettiin yhteensä 18 haastattelua me-
dian edustajille. 
 
Helmikuussa 2014 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla ilmestyvässä, ministeriön 
ajankohtaisia aiheita käsittelevässä TEMatiikkaa-blogissa julkaistiin yhteistoiminta-
asiamiehen kirjoitus aiheesta ”Mikä on hyvää yhteistoimintaa?”. 
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