
 

 
 
 
TEHYN NEUVOTTELU- JA SOPIMUSOIKEUS PAIKALLISESTI 
 

 
Tehyn tietoon on tullut, että kunnissa ja kuntayhtymissä on liikkunut Tehyn 
paikallisesta neuvottelu- ja sopimusoikeudesta virheellistä tietoa, mikä on 
hankaloittanut monien asioiden yhteistoiminnallista hoitamista työnantajien ja Tehyn 
sekä pääsopijajärjestöjen edustajien välillä. KT Kuntatyönantajat ei ole myöskään 
Tehyn kehotuksista huolimatta aktiivisesti oikaissut näitä virheellisiä tietoja. Tehyn 
tavoite on, että paikallinen neuvottelu- ja sopimustoiminta olisi mahdollisimman 
kitkatonta ja palvelisi kuntien toimintaa sekä henkilöstön hyvinvointia. Siksi haluamme 
tässä kirjeessä tarjota sopimusmääräyksiin ja lainsäännöksiin perustuvan tiedon Tehyn 
asemasta paikallistasolla.  
 
Tehy haluaa kehittää kunnallista sopimusjärjestelmää 
 
Tehy on pitänyt nykyistä kunnallista virka- ja työehtosopimusjärjestelmää osittain 
vanhentuneena niin koulutetun hoitohenkilöstön edunvalvonnan kuin sosiaali- ja 
terveydenhuollon työpaikkojen vetovoimankin näkökulmasta – ja sitä kautta koko 
palvelujärjestelmän tulevaisuuden kannalta. Tulevaisuudessa korostuvat lisääntynyt 
palvelutarve, niukkenevat resurssit ja kasvavat tuloksellisuusvaatimukset sekä 
hoitohenkilöstön saatavuusongelmat. Näihin haasteisiin ei Tehyn näkemyksen mukaan 
pystytä nykyisellä jäykällä sopimusjärjestelmällä vastaamaan.  
 
Useampi kuin joka kolmas KVTES:n piirissä oleva viranhaltija ja työntekijä edustaa 
koulutettua hoitohenkilöstöä. Sopimuksen piirissä on niin paljon muitakin henkilöstö- 
ja ammattiryhmiä, että sosiaali- ja terveydenhuollon haasteisiin vastaaminen 
sopimuksen sisältöä kehittämällä on hyvin vaikeaa. Tuloksellisuutta edistävän ja 
kannustavan palkkauksen sekä työaikojen kehittäminen ovat esimerkkejä 
hoitohenkilöstölle tärkeistä teemoista, joista sopiminen edellyttää kuitenkin kaikkia 
henkilöstö- ja ammattiryhmiä edustavien palkansaajajärjestöjen suostumusta. Tämä 
on jäykistänyt sopimuksen sisällöllistä uudistamista.  
 
Tehy ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer halusivat lisätä painetta 
sopimusjärjestelmän uudistamiseksi syksyn 2007 neuvottelukierroksen yhteydessä, ja 
irtisanoivat kunnallisen pääsopimuksen syyskuussa 2007. Tällä hetkellä on voimassa 
väliaikainen pääsopimus, jossa Tehy ei ole mukana. Emme ole myöskään halunneet 
palata kritisoimaamme KVTES-järjestelmään, vaan haluamme edelleen painottaa 
sopimusjärjestelmän kehittämistä paremmin em. haasteisiin vastaavaksi. 
 
 



 

Tehyn asema on ollut ennallaan syksystä 2007 lukien 
 
Tehyn asema on syksyn 2007 työtaistelu-uhkamme päättäneestä sovintolautakunnan 
sovintoehdotuksesta lähtien ollut ennallaan. Pääsopijajärjestöt ja Kunnallinen 
työmarkkinalaitos solmivat maaliskuussa 2008 ns. väliaikaisen pääsopimuksen, jossa 
on sovittu heitä koskevasta neuvottelumenettelystä. Tehy ei ole mukana tässä 
väliaikaisessa pääsopimuksessa. 
 
Tehyyn sovelletaan sen sijaan osana Tehy-sopimusta (24.11.2011 hyväksytty 
valtakunnansovittelijan sovintoehdotus, jota sovelletaan virka- ja työehtosopimuksen 
tasoisena) vuoden 1993 pääsopimuksen määräyksiä neuvottelumenettelyistä 
sopimusten soveltamis- ja tulkinta-asioissa sekä harkinnanvaraisissa asioissa samoin 
kuin paikallisessa sopimisessa. Vastaavia määräyksiä on sovellettu Tehyn aseman 
määrittelemisessä syksystä 2007 saakka. Määräykset Tehyn asemasta ovat 
sovintoehdotuksen 3, 5 ja 7 kohdissa. 
 
Tehyläisiin sovelletaan edelleen vuoden 1993 pääsopimuksen seuraavia määräyksiä: 
- 7 § välitön neuvonpito 
- 8 § Paikallisneuvottelut 
- 9 § Keskusneuvottelut 
- 10 § Neuvottelujen käyminen ja pöytäkirja 
- 12 § Kanteen vireillepano 
- 13 § Paikallinen sopiminen 
- 14 § Eräitä harkinnanvaraisia asioita koskevat paikalliset neuvottelut 
 
Tehyn asema on määritelty virka- ja työehtosopimustasoisesti, eli tehyläisiä koskevat 
paikallisen sopimus- ja neuvottelutoiminnan määräykset ovat samantasoisia kuin 
pääsopijajärjestöjenkin osalta. Määräysten soveltaminen merkitsee tehyläisten osalta 
seuraavaa: 
 
- Tehyn ammattiosasto neuvottelee ja solmii paikalliset sopimukset itsenäisesti. 

Tehyn ammattiosaston ei voida edellyttää yhtyvän muiden järjestöjen tekemiin 
sopimuksiin, koska sopimusoikeus on itsenäinen.   

- Tehyn luottamusmies neuvottelee sopimusten tulkintaongelmista (= paikalliset 
erimielisyysneuvottelut). 

- Tehyn luottamusmies neuvottelee paikallisen järjestelyerän (0,6 % 1.2.2013) 
jaosta; järjestelyerän suuruus lasketaan tehyläisten palkoista ja jaetaan 
tehyläisille.  

- Tehyn luottamusmies neuvottelee pääsopimuksen 14 §:n mukaisista 
harkinnanvaraisista asioista. 

 
 



 

Tehy on valmis yhteiseen neuvottelutoimintaan; lainsäännökset ja 
sopimusmääräykset sitovat työnantajaa 
 
Tehy on useaan otteeseen todennut, ettei paikallisen neuvottelutoiminnan 
hoitamiselle yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ole mitään estettä. Mikäli yhteinen 
neuvottelutoiminta ei onnistu, on työnantajan toimittava sitä sitovien 
sopimusmääräysten ja lainsäädännön mukaisesti Tehyn kanssa neuvotellessaan. 
 
Yhteistoimintamenettely 
 
Kunnallisen yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvollisuus on työnantajan 
lakisääteistä toimintaa. Neuvotteluvelvoite koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. 
Yhteistoimintavelvoitteen täyttämättä jättäminen tehyläisten osalta tarkoittaisi 
kunnallisen yt-lain rikkomista.  
 
Kunnallisen yt-lain 3 §:n mukaan yhteistoiminnan osapuolina ovat kunta työnantajana 
ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Kunnallisessa yhteistoimintalaissa ei siis ole 
sellaista mainintaa, jonka mukaan yhteistoimintaan voisi työntekijöiden puolelta 
osallistua vain pääsopijajärjestöön kuuluva henkilöstön edustaja. Lain perustelujen 
mukaan ”jos asia koskee useampaa kuin yhtä henkilöstöryhmää, työntekijöitä 
edustavat asianomaisten henkilöstöryhmien edustajat”. Tehyn luottamusmies on lain 3 
§:n mukainen virka- ja työehtosopimuksen nojalla valittu luottamusmies, jolla on 
oikeus osallistua yt-neuvotteluihin.  
 
Kunnallisen yt-lain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, joka koostuu 
työnantajan ja henkilöstön edustajista. Henkilöstön edustajan voi 
yhteistoimintaelimeen nimetä lain 19 §:n mukainen valtakunnallinen työntekijöiden ja 
viranhaltijoiden yhdistys. Itse laissa ei tässäkään kohdassa mainita sanaa 
”pääsopijajärjestö”. Lain perustelujen maininta pääsopijajärjestöistä perustuu siihen, 
että lain perusteluja kirjoitettaessa vuonna 2006 kaikki merkittävät työntekijäjärjestöt 
olivat pääsopimuksessa mukana. Tuolloin oli lisäksi voimassa yhteistoimintamenettelyä 
koskeva yleissopimus, joka oli KT:n ja pääsopijajärjestöjen välinen virka- ja 
työehtosopimus.  
 
Kunnallisen yt-lain tarkoitus ei ole se, että jokin työntekijäjärjestö voitaisiin sulkea 
yhteistoiminnan ulkopuolelle sillä perusteella, että se ei ole mukana pääsopimuksessa. 
KT Kuntatyönantajien ja Tehyn yhteisen näkemyksen mukaan Tehyn kanssa on käytävä 
yhteistoimintaneuvottelut.  
  
Esimerkiksi pääsopijajärjestöt eivät voi määritellä sitä, minkä järjestöjen edustajien 
kanssa työnantaja käy yhteistoimintaneuvottelut, ja missä kokoonpanossa. 
Yhteistoimintalaki sitoo työnantajaa, joten viime kädessä työnantajan on lain 
puitteissa tehtävä ratkaisu siitä, missä kokoonpanossa neuvottelut käydään. Jos 



 

pääsopijajärjestöt eivät halua käsitellä asioita samassa yhteistoimintaneuvottelussa 
tehyläisten kanssa, on työnantaja kuitenkin täyttänyt lakisääteisen 
yhteistoimintavelvoitteensa antamalla pääsopijajärjestöille mahdollisuuden käsitellä 
ao. asiat neuvottelussa.  
 
Mikäli työnantaja toteaa, etteivät tehyläiset henkilöstön edustajat voi istua samassa 
neuvottelupöydässä, on työnantajan kuitenkin käytävä samansisältöiset neuvottelut 
Tehyn edustajien kanssa. Näiden neuvottelujen on oltava lain 5 §:n mukaiset, eli myös 
Tehyn kanssa käytävissä neuvotteluissa on pyrittävä yksimieliseen lopputulokseen 
yhteistoiminnan hengessä. On mahdollista, että työnantaja syyllistyy tasapuolisen 
kohtelun rikkomiseen, jos se ei anna tehyläisille henkilöstön edustajille mahdollisuutta 
osallistua samaan yhteistoimintaneuvotteluun muiden kanssa. 
 
Muut paikalliset edustukset 
 
Kunnissa voi olla lakisääteisten toimielimien lisäksi myös muita toimielimiä.  Tällaisten 
ei-lakisääteisten toimielinten kokoonpano ja tehtävät on saatettu määritellä kunnan 
johtosäännössä. Näiden toimielimien kokoonpanossa on huomioitava henkilöstön 
tasapuolinen kohtelu. Samoin tehyläisen asiantuntemuksen huomioiminen 
toimielimen kokoonpanossa on tärkeää toimielimen tehtävän hoidon kannalta. 
 
Tehy pitää tärkeänä toimivaa yhteistyötä paikallisten kuntatyönantajien ja eri 
henkilöstöryhmien välillä. Etenkin tulevissa kuntarakenne- ja soteuudistuksissa on 
tärkeää puhaltaa yhteen hiileen, jotta uudistukset saadaan vietyä läpi palvelut 
turvaavalla tavalla.   
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LIITE Sovintoehdotus 24.11.2011 
 
JAKELU Kuntien ja kuntayhtymien kunnan- ja kaupunginjohtajat sekä henkilöstöjohtajat 
 

https://www.tehy.fi/@Bin/21945286/sovintoehdotus+24.11.2011.pdf

