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Jakelussa mainitut

Selvitys työehtosopimukseen perustuvan paikallisen sopimisen nykytilasta ja paikallista
sopimista edistävistä toimenpiteistä
Asettaminen

Työministeri Tuula Haatainen on tänään nimennyt selvityshenkilöiksi varatuomari
Jukka Ahtelan ja yhteistoiminta-asiamies Joel Salmisen.

Selvityksen tausta

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan ”hallituksen
tavoitteena on lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen
perustuen. Paikallista sopimista kehitetään huolehtimalla henkilöstön riittävästä
tiedonsaannista ja vaikutusmahdollisuuksista, mikä on avainasemassa sopimisen
vaatiman luottamuksen ilmapiirin luomisessa.” Hallitusohjelmassa todetaan niin ikään,
että ”paikallista sopimista edistetään työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta
tavoitteena joustavuuden ja turvan tasapainoinen yhdistäminen sekä työllisyyden ja
kilpailukyvyn kehittäminen”.
Hallitus päätti syksyn 2020 budjettiriihessä, että teetetään selvitys toimenpiteistä,
joilla paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja neuvotteluosaamista
kyetään vahvistamaan sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä.
Tavoitteena on löytää keinoja, joilla lisätään valmiuksia työpaikkatason sopimiseen
myös olemassa olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen. Paikallisen sopimisen
työryhmä valmistelee selvitystä hyödyntäen ehdotuksia paikallisen sopimisen
edellytysten parantamiseksi ja tasapuolisten neuvottelusuhteiden luomiseksi.
Ehdotukset tuodaan työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän käsittelyyn 1.3.2021
mennessä.

Toimeksianto

Selvityshenkilöiden työn tavoitteena on avata työehtosopimukseen perustuvan
paikallisen sopimisen tilaa niin järjestäytyneissä kuin järjestäytymättömissä yrityksissä
sekä toisaalta pohtia toimenpiteitä, joilla paikallista sopimista voidaan edistää
tulevaisuudessa.
Nykytilaselvityksessä pohdinnan kohteena tulee olla muun muassa se, mitkä ovat ne
käytännön syyt, jotka estävät tai asettavat rajoituksia asioista sopimiselle.
Selvityksessä tulee kehittää työpaikkatason toimijoille työkaluja sopimisen esteiden
purkamiseksi tai sopimiskynnyksen alentamiseksi.
Keskeisiä selvitettäviä kysymyksin ovat, millä toimenpiteillä voidaan:
parantaa paikallisen sopimisen edellytyksiä
vahvistaa paikallisen sopimisen edellytyksenä olevaa luottamusta ja
neuvotteluosaamista sekä normaalisitovuus- että yleissitovuuskentässä
parantaa osapuolten valmiuksia työpaikkatason sopimiseen olemassa
olevia sopimismahdollisuuksia hyödyntäen
luoda tasapuolisia neuvottelusuhteita paikalliselle tasolle
tukea työpaikkojen kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Työ- ja elinkeinoministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 32
00023 Valtioneuvosto

Aleksanterinkatu 4

0295 16001
+358 295 16001

09 1606 2160
+358 9 1606 2160

www.tem.fi

2 (2)

Selvityksessä tulee kiinnittää huomiota siihen, miten henkilöstön työkyvyn ja
osaamisen parantaminen vaikuttavat neuvotteluedellytyksiin paikallisessa
sopimisessa.
Selvityksessä tulee pohtia luottamusmiesjärjestelmän ja työehtosopimuksiin osallisina
olevien ammattiliittojen ja työnantajaliittojen roolia työehtosopimukseen perustuvassa
paikallisessa sopimisessa sekä mahdollisuutta tarjota tukea työpaikkatason
toiminnassa. Selvityksessä on kiinnitettävä huomiota niin ikään paikallisen sopimisen
toteuttamiseen liittyviin erityispiirteisiin yrityksissä, joissa ei ole valittu
luottamusmiestä.
Selvityshenkilöiden tulee parhaiden käytännön kokemusten selvittämiseksi kuulla
työnsä aikana valtakunnallisia ja paikallisia työmarkkinaosapuolia sekä eri kokoisten
yritysten edustajia.
Selvitys on laadittava 8.1.2021 mennessä, ja se on toimitettava työllisyyden
edistämisen ministerityöryhmän paikallinen sopiminen -alatyöryhmälle.
Kustannukset ja rahoitus

Yhteistoiminta-asiamies Joel Salminen tekee selvitystyön virkatyönä ja varatuomari
Jukka Ahtelan kanssa tehdään selvitystyöstä erillinen sopimus. Selvityksestä
aiheutuvat menot maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenomomentilta
32.01.01.1 (toimintayksikkö 5400108003).
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