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RATKAISUN AVAIMET

– Näin työmarkkinoilla siirrytään 
paikalliseen sopimiseen

YHTEENVETO
Lakimuutokset ovat avainasemassa paikallisen sopimisen laajentamisessa. Vain keskeisiä työlakeja 
muuttamalla voidaan varmistaa se, että paikallinen sopiminen sallitaan kaikissa yrityksissä ja nykyistä 
useammasta työehdosta.

Nykyisellään paikallinen sopiminen on rajoitetuinta jopa 45 000 yrityksessä. Nämä yritykset ovat niin 
sanottuja järjestäytymättömiä eli työnantajaliittoon kuulumattomia yrityksiä. Kaikkiaan työnantajayrityk-
siä on 90 000.

Työsopimuslakiin, työaikalakiin ja vuosilomalakiin pitäisi sisällyttää säännöksiä, joiden perusteella työn-
antajan ja henkilöstön keskinäisellä sopimuksella voidaan poiketa työehtosopimusten määräyksistä. 
Mahdollisuus laajaan sopimiseen myös työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä mahdollistetaan muut-
tamalla lisäksi työehtosopimuslakia.

Laajan paikallisen sopimisen piirissä olisivat kaikki työehdot, joista työehtosopimuksissakin voidaan 
päättää, kuten palkanmuodostus ja työaikajärjestelyt. Yritystason sopiminen ei enää edellyttäisi työehto-
sopimusten yksittäisiä määräyksiä paikallisesti sovittavista asioista.

Nykyinen yksittäisiin määräyksiin perustuva paikallinen sopiminen jää yritysten kilpailukyvyn parantami-
sen kannalta vaikutuksiltaan vähäiseksi. Lisäksi sopimisjärjestelmä on monimutkainen, joten mahdolli-
suus paikalliseen sopimiseen jää usein käyttämättä.

Varatuomari Janne Makkula on Suomen Yrittäjien työmarkkina- ja yrityslainsäädäntöyksikön johtaja.
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Vaikka työlainsäädäntöämme on uudistettu 1990- 
ja 2000-luvuilla, työehtojen määräytyminen heijas-
telee yhä 40 vuoden takaista maailmaa. Työmark-
kinamme ovat kansainvälisestikin vertailtuna tar-
koin säännellyt ja jäykät1.
Esimerkiksi palkantarkistus on vuosikymmenet 
perustunut valtakunnallisiin keskitettyihin tai liit-
tokohtaisiin sopimuksiin, joiden mukaan palkan-
tarkistukset on maksettava kaikissa yrityksissä sa-
malla tavalla. Yksittäisen yrityksen liiketoiminnal-
linen tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole lain-
kaan samankaltainen kuin valtakunnallinen tai 
edes toimialakohtainen tilanne.
Yleisillä palkkaratkaisuilla on pyritty esimerkik-
si siihen, että heikomman tuottavuuden ja mata-
lan palkkatason yritykset karsiutuisivat ja mata-
lan tuottavuuden työpaikat korvautuisivat korke-
amman osaamistason ja palkkatason työpaikoilla. 

Näin ei ole enää vuosiin ta-
pahtunut, vaan ainoastaan 
työttömyys on kasvanut.
Suomessa työttömyysaste 
on noin 9,5 prosenttia, kun 
se esimerkiksi Ruotsissa 

on 7,3 prosenttia ja Tanskassa vain 6,2 prosenttia. 
Kyse ei ole pelkästään huonosta suhdanteesta, vaan 
meillä pitkäaikaistyöttömyys on sitkeää ja raken-
netyöttömyys laajaa.2

Pohjimmiltaan työelämän sääntely on markkinoi-
den toiminnan sääntelyä, jolla vaikutetaan työn 
kysyntään, tarjontaan, työvoiman kohdentumi-
seen ja ylipäätään markkinoiden dynamiikkaan. 
Työehdot vaikuttavat siihen, onko ihmisillä työtä, 
ovatko yritykset halukkaita työtä tarjoamaan, saa-
daanko työn tulokset kaupaksi globaalissa kilpai-
lussa ja syntyykö viime kädessä lisäarvoa, jolla saa-
daan hyvinvointia.
Paikallista sopimista lisäämällä uudistetaan työ-
markkinoita joustavammiksi niin, että työllisyysas-
te ja työn tuottavuus lähtevät nousuun. Paikallisen 
sopimisen lisääminen on tärkein keino, jolla voi-
daan vastata Suomen talouden ongelmiin.

Miksi paikallista sopimista 
tarvitaan lisää?
Paikallisen sopimisen idea on yksinkertainen: työ-
ehdoista on järkevintä sopia yritystasolla eli siel-
lä, missä liiketoiminnan ylä- ja alamäet käytännös-
sä kohdataan. Paikallista sopimista tarvitaan lisää, 
koska työmarkkinat ovat muuttuneet.
Yritysten liiketoimintaympäristö ja ansiotyö yli-
päätään ovat viime vuosikymmeninä olleet isossa 
muutoksessa. Globaali liiketoimintaympäristö on 

Työelämän sääntely 
on markkinoiden 
sääntelyä

Työnantajayritysten määrä vuosina 1972–2012* (lkm)

* Tilastossa ovat mukana yritykset, jotka työllistivät henkilötyövuosissa mitattuna vähintään 1,5 palkansaajaa. 
Tilastointimuutosten takia vuosien 1972–1982 luvut on arvioitu vuoden 1984 tietojen perusteella. 

Lähde: Tilastokeskus.
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* Tilastossa ovat mukana yritykset, jotka työllistivät henkilö-
työvuosissa mitattuna vähintään 1,5 palkansaajaa. Tilastointi-
muutosten takia vuosien 1972–1982 luvut on arvioitu 
vuoden 1984 tietojen perusteella. 

Lähde: Tilastokeskus.

Kuvio 1 Työnantajayritysten määrä vuosina  
 1972–2012* (lkm)

Työehtojärjestelmän termit
 
Paikallisella sopimisella tarkoitetaan mahdollisuut-
ta poiketa työehtosopimuksen määräyksestä yritys-
tason sopimuksella. Vapaaehtoisesta poikkeamisesta 
päättävät työnantaja ja työntekijät yhdessä.

Työlainsäädännön keskeisimmät lait ovat työsopi-
muslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Valtaosa niiden 
säännöksistä on pakottavaa oikeutta, joten lakien 
määräyksistä ei voida poiketa työntekijän ja työnan-
tajan sopimuksella.

Työehtosopimuksella voidaan poiketa työlakien 
erikseen määrittelemistä työehtoja koskevista mää-
räyksistä. Työehtosopimuksia on noin 200, ja niistä 
päätetään alakohtaisissa työnantaja- ja työntekijä-
liittojen neuvotteluissa.

Järjestäytyminen työmarkkinoilla tarkoittaa kuu-
lumista työnantaja- tai työntekijäliittoon. Kaikkiaan 
noin 90 000 työnantajayrityksestä järjestäytyneitä 
on 20 000 ja järjestäytymättömiä 70 000. Järjestäy-
tymättömistä yrityksistä noin 25 000 ei ole minkään 
työehtosopimuksen piirissä.



3

lisännyt yritysten välistä kilpailua, ja digitalisaatio 
vaikuttaa yhä enemmän työn sisältöihin ja työn ja-
kautumiseen.3

Valtakunnallinen tai alakohtainen työehtojen raa-
mittaminen sopii huonosti aikaan, jossa yritystoi-
mintaa pitäisi pystyä kehittämään jatkuvasti ja ket-

terästi.
Kun kilpailu ja teknologinen kehitys heiluttavat 
yritysten ja työtehtävien kannattavuutta aiempaa 
nopeammin, tarvitaan uusia keinoja, joilla muu-
toksiin voidaan reagoida. Paikallisesti sopimalla 
työnantaja ja työntekijä voivat yhdessä vapaammin 
päättää miten muutoksiin vastataan.
Paikallisen sopimisen lisääminen siirtää työeh-
doista sopimisen painopistettä koko maan tasol-
ta yritystasolle. Valtakunnallinen tai alakohtainen 
sopiminen sopii entistä harvemmalle yritykselle, 
koska yrityskenttä on viime vuosikymmeninä ha-
jautunut.
Ensinnäkin työnantajayritysten määrä viime vuo-
sikymmeninä on kasvanut ja toimialojen kirjo li-
sääntynyt. Samalla yrityskoko on pienentynyt.
Niiden yritysten määrä, jotka työllistävät palkan-
saajia vähintään 1,5 henkilötyövuotta, on miltei 
kaksinkertaistunut vuodesta 1972 noin 74 000:een 
(kuvio 1). Yksityisen sektorin palkansaajien määrä 
on samalla aikavälillä pysynyt 
noin 1,4 miljoonassa.
Nykyään työnantaja ei ole enää 
iso tuotantolaitos, vaan yhä 
useammin pieni yritys. (ku-
vio 2). Tilastokeskuksen mu-
kaan työnantajayritykset olivat menneinä vuosi-
kymmeninä henkilöstöltään lähes kaksi kertaa ny-
kyistä suurempia.4

Työmarkkinoilla yrityskentän muutos näkyy en-
nen kaikkea siinä, että jo yli kymmenen vuoden 
ajan uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin.
Vuosina 2001–2012 yli 250 hengen suuryritykset 
palkkasivat noin 7 200 työntekijää. Pienet ja kes-
kisuuret yritykset loivat työpaikkoja yli 102  000 
työntekijälle (kuvio 3).
Etenkin pienissä yrityksissä työehtojen yhteisel-
le sopimiselle on hyvät edellytykset. Työnantajien 
ja työntekijöiden suhteet ovat luottamukselliset, ja 
henkilöstö on hyvin perillä yrityksen tilanteesta.5

Miten paikallista sopimista 
voidaan lisätä?
Laajaan paikalliseen sopimiseen päästään kahdel-
la muutoksella. Paikallisesti pitäisi voida sopia ny-
kyistä useammasta työehdosta ja sopiminen pitäisi 
sallia kaikille yrityksille.

Uudet työpaikat  
ovat syntyneet 

pk-yrityksiin

Kuvio 2 Yritysten ja henkilöstön määrä 
 yrityskoon mukaan vuonna 2013*

* Luvuista puuttuvat alkutuotannon yritykset sekä osa 
kiinteistöalan yrityksistä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tilastokeskus.

Yrityskoko, 
henkilöä

Yritysten 
määrä, kpl

Osuus yksityisen 
sektorin 

henkilöstöstä, %

Pienet yritykset (2–50) 256 293 46,4 
 - alle kaksi henkilöä 170 444 7,1 
 - 2–9 henkilöä 70 474 18,1 
 - 10–49 henkilöä 15 375 21,2

Keskisuuret yritykset 2 565 17,9 
(50–249)

Suuret yritykset 585 35,8 
(väh. 250 henkilöä)

Yhteensä 259 443 100 

Työpaikkojen lukumäärän muutos vuosina 2001–2012*

* Luvuissa ei ole mukana maa- ja metsätalousalan yrityksiä. Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi.
Lähde: Tilastokeskus.
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* Luvuissa ei ole mukana maa- ja metsätalousalan yrityksiä. 
Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi.

Lähde: Tilastokeskus.

Kuvio 3 Työpaikkojen määrän muutos  
 vuosina 2001–2012* (lkm)
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Työehtoja koskeva turva rakentuisi laajan paikal-
lisen sopimisen mallissakin kahdelle toisiaan täy-
dentävälle pilarille: työlainsäädännölle ja alakoh-
taisille työehtosopimuksille. Työlaeissa määri-
tellään työsuhteen osapuolten oikeussuhteista ja 
työntekijöiden perusturvasta. Työehtosopimukset 
taas tarkentavat työlakeja palkkojen, työaikojen ja 
muiden työehtojen osalta.
Laajassa paikallisessa sopimisessa työlainsäädän-
tö pysyisi työntekijää turvaavana vähimmäistaso-
na, sillä se on pitkälti pakottavaa lainsäädäntöä. 
Työlainsäädännön pakottavuutta olisi tarpeen lie-
ventää lähinnä niin, että työpaikan osapuolet voivat 
päättää esimerkiksi vuosiloman ajankohdasta, yli-

työ- ja sunnuntaityökorvauk-
sista ja työntekijän takaisin-
ottovelvollisuudesta.
Työehtosopimukset toimisi-
vat laajennetussa paikallises-
sa sopimisessa perälautana. 

Työehtosopimusten määräykset pysyisivät voimas-
sa, jos yritystasolla ei tehdä paikallista sopimusta. 
Jos paikallinen sopimus poikkeaisi työehtosopi-
muksesta vain joiltain osin, työehtosopimus pysyi-
si voimassa muilta osin.
Laaja paikallinen sopiminen veisi mahdollisuudet 
poiketa työehtosopimuksesta yritystasolle. Näin 
yritystasolla voitaisiin sopia niin työaikajärjeste-
lyistä ja työajan lyhennysvapaista sekä palkanmuo-
dostuksesta ja palkkausjärjestelmistä. Työnantaja 
ja työntekijät voisivat yhdessä päättää myös ylityö- 
ja sunnuntaityökorotuksista, lomarahan määrästä 
ja maksuajankohdasta ja niin edelleen.
Paikallinen sopiminen on aina vapaaehtoista se-
kä työnantajalle että työntekijälle. Kumpikaan osa-
puoli ei voisi pakottaa toista paikalliseen sopimi-

seen tai sanella sopimuk-
sen ehtoja.
Paikallinen sopimus syn-
tyisi vain, kun sekä työn-
antaja että työntekijät sitä 
haluavat. Paikallisen so-
pimisen laaja mahdollis-

taminen ei vaatisi eikä merkitsisi myöskään työeh-
tosopimusten yleissitovuudesta luopumista.
Yhtä tärkeää paikallisen sopimisen lisäämises-
sä olisi se, että se sallitaan kaikissa yrityksis-
sä – kaikille työnantajille ja kaikille työntekijöil-
le. Nykyisenkaltainen suppea paikallinen sopimi-
nen on merkittäviltä osin mahdollista vain niissä 

yrityksissä, jotka kuuluvat johonkin työnantajaliit-
toon.
Työnantajaliittoihin kuuluu maamme kaikista  
90  000 työnantajayrityksestä noin 20  000. Järjes-
täytymättömiä yrityksiä on siis 70  000, ja niistä 
25 000 on sellaisia, joiden toiminta ei ole minkään 
alan työehtosopimuksen piirissä.
Näin paikallinen sopiminen on nykyisellään rajoite-
tuinta jopa 45 000 järjestäytymättömässä työnanta-
jayrityksessä. Näissä yrityksissä ei voida käyttää työ-
ehtosopimuksen joustoja, mutta silti niissä joudu-
taan noudattamaan yleissitovia työehtosopimuksia.
Palkansaajajärjestöjen huoli siitä, että paikallinen 
sopiminen voisi johtaa palkkojen polkemiseen, on 
liioiteltu. Onhan meillä nytkin noin 25 000 yritystä 
ja niissä 225 000 palkansaajaa6, joiden palkat mää-
räytyvät markkinaehtoisesti ilman minkään työeh-
tosopimuksen määräyksiä. Ei ole havaittavissa, et-
tä esimerkiksi viestintä- ja tilitoimistoissa palkan-
saajan asema olisi muita aloja huonompi.
Nykyään meillä ei ole lakisääteistä minimipalkkaa, 
eikä sitä paikallisen sopimisen oloissakaan välttä-
mättä tarvittaisi. Palkan vähimmäistason määrit-
tely voisi olla tarpeen lähinnä lähetettyjen työn-
tekijöiden aseman turvaamiseksi. Tällainen vä-
himmäistaso voitaisiin luontevasti hakea kunkin 
toimialan työehtosopimuksen alimman taulukko-
palkan tasosta.

Mitkä ovat paikallisen sopimisen 
nykyongelmat?
Yleisesti luullaan, että työehtosopimukset antavat 
jo nykyisellään laajasti mahdollisuuksia paikalli-
selle sopimiselle. Näin ei ole.
Paikallinen sopiminen on nykyään mahdollista 
silloin, kun toimialakohtaisessa työehtosopimuk-
sessa on sovittu erikseen yritystasolla sovittavis-
ta joustoista. Mahdollisuudet paikalliseen sopimi-
seen vaihtelevat aloittain ja sopimuksesta riippuen.
Suomen Yrittäjien selvityksen mukaan keskimää-
rin satasivuisissa työehtosopimuksissa on vain 10–
20 paikallisen sopimisen mahdollistavaa määräys-
tä. Selvityksessä käytiin läpi kuuden eri alan työ-
ehtosopimukset: teknologiateollisuuden, kaupan 
alan, matkailu- ja ravintola-alan, rakennusalan, 
elintarviketeollisuuden ja kiinteistöpalvelualan.7

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa oli 
muihin aloihin verrattuna eniten paikallisen sopi-

Paikallinen 
sopiminen on aina 
vapaaehtoista

Paikallinen sopiminen 
on nykyisellään 
rajoitetuinta 45 000 
yrityksessä
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Suomi siirtyi lähemmäs eurooppalaista mallia, kun 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti marraskuus-
sa, ettei se vapun jälkeen tee enää keskitettyjä tulopo-
liittisia sopimuksia. Kaikissa muissakin EU-maissa työ-
ehdoista sovitaan hajautetusti, selviää Euroopan elin- 
ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin tutkimuk-
sesta.

Eurooppalaisilla työmarkkinoilla työehdoista sovitaan 
toimialakohtaisesti tai yrityskohtaisesti tai hyödyntä-
en näitä molempia (kuvio alla). Pohjoismaisista hyvin-
vointivaltioista Ruotsissa ja Tanskassa hajautettu sopi-
minen on ollut käytössä jo pitkään. Ruotsissa erimer-
kiksi palkankorotukset ovat vain harvoin yleiskoro-
tuksia. Tanskassakin liittotason neuvotteluissa sovittu 
palkanmuodostus on koskenut vain noin 17 prosent-
tia yksityisen sektorin palkansaajista.

Eurofoundin mukaan sopimisen suunta on useis-
sa maissa käynyt kohti yritystason sopimista kohta 
kymmenisen vuotta. Ranskassa ja Italiassa yritysta-
son sopiminen täydentää toimialasopimuksia. Isossa-
Britanniassa työehtosopimukset tehdään täysin yritys-
tasolla, samoin Irlannissa, jossa aiemmin tehtiin keski-
tettyjä sopimuksia.

Yritystason sopimisen yleistyminen ei ole yllättävää, 
sillä sen voimasta on hyvä esimerkki. Saksan talouden 
menestymisen keskeisimpänä tekijänä on pidetty pal-
kanmuodostuksen hajautumista toimialatasolta yri-
tystasolle.*

Saksan järjestelmässä avainasemassa ovat niin sano-
tut avaamislausekkeet, joiden avuilla tietyistä työeh-
doista voidaan sopia yrityksissä toisin kuin työehtoso-
pimuksissa on määrätty. Avaamislausekkeen käytös-
tä sovitaan paikallisesti työnantajan ja työntekijöiden 
kesken.

Avaamislausekkeet antavat mahdollisuuden muoka-
ta esimerkiksi työaikaa, palkkoja, palkankorotuksia ja 
lomakorvauksia laajasti. Vastapainoksi yritys voi sitou-
tua esimerkiksi välttämään irtisanomisia ja takaamaan 
työntekijöiden työpaikkojen säilymisen tietyn ajanjak-
son.

Avaamislausekkeen käyttö vaatii erityisiä perustelui-
ta esimerkiksi yrityksen heikosta taloudellisesta tilan-
teesta. Kriisitilanteiden lisäksi avaamislausekkeita käy-
tetään usein yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi.

* Valtiovarainministeriö (2014).

Yritystason sopiminen yleistyy Euroopassa

Työehtosopimusjärjestelmät muissa EU-maissa 2015

Lähde: Eurofound (2015b).

Toimialataso: 
Belgia

Toimiala- ja 
yritystaso:

Saksa, Tanska, 
Ruotsi, Itävalta, 
Ranska, Espanja, 

Alankomaat, 
Italia, 

Luxemburg, 
Portugali, Viro, 

Kypros, Kreikka, 
Slovenia, 

Bulgaria, Kroatia

Yritystaso:
Iso-Britannia, 
Irlanti, Puola, 
Tsekki, Latvia, 
Liettua, Malta, 

Romania, Unkari

Suomi

Hajautettu 
järjestelmä

Keskitetty 
järjestelmä

Lähde: Eurofound (2015b).

Työehtosopimusjärjestelmät EU-maissa

misen piirissä olevia asioita. Kaikkiaan teknologia-
alan 195-sivuisessa työehtosopimuksessa on 47 
erillistä lukua, jotka jakautuvat erillisiin alalukui-
hin sekä pykäliin. Sopimuksen määräyksistä 48:ssa 
on mahdollisuus paikalliseen sopimiseen.
Osa teknologia-alan paikallisen sopimisen mahdol-
lisuuksista on myös luonteeltaan merkittäviä, sel-

vityksessä arvioitiin. Esimerkiksi palkankorotuk-
set voidaan toteuttaa työehtosopimuksessa sovittua 
pienempinä ja ylityökorvauksista voidaan tietyissä 
rajoissa sopia työehtosopimuksesta poiketen.
Muilla aloilla paikallisen sopimisen mahdollistavia 
määräyksiä oli työehtosopimuksissa huomattavasti 
vähemmän. Esimerkiksi kaupan alan sopimukses-
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sa niitä oli 13, samoin matkailu- ja ravintola-alan 
sekä rakennusalan sopimuksissa.
Valtaosin yrityskohtaiset työehtosopimusten poik-
keamismahdollisuudet ovat merkitykseltään vä-
häisiä, kun ajatellaan yrityksen kilpailuaseman pa-
rantamista (kuvio 4).
Paikallisesti voidaan sopia esimerkiksi säännölli-
sen työajan määrittelemisestä, päivittäisen ruoka-
tunnin kestosta, palkanmaksupäivästä, lomarahan 
muuttamisesta vapaaksi tai työvuoroluettelon pitä-
misestä.
Sen sijaan esimerkiksi vähimmäispalkoista ei voi-
da missään tilanteessa paikallisesti poiketa. Myös 
lomaltapaluurahat ja pekkasvapaat ovat sopimis-
mahdollisuuden ulkopuolella.
Toinen nykyjärjestelmän ongelma on sen moni-
mutkaisuus. Kun järjestelmä on monimutkainen, 
sen käyttö jää yrityksissä vähäiseksi.
Kaikki työehtosopimusten poikkeamismah-
dollisuudet ovat käytettävissä vain työnanta-
jaliittoihin kuuluvissa yrityksissä. Esimerkiksi 
Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen yh-

teensä 48:stä paikallisen so-
pimisen kohdasta järjestäy-
tymätön yritys voi hyödyn-
tää 27:ää.
Järjestäytyneiden ja järjes-
täytymättömien yritysten 
erilainen kohtelu tekee jär-

jestelmästä sekavan. On esimerkiksi mahdollista, 
että työnantajaliiton jäsenyrityksessä ylityökorva-
usten taso on työehtosopimuksen jouston takia 20 
prosenttia, mutta järjestäytymättömässä yritykses-
sä ylityöstä maksetaan työaikalain mukainen 50 tai 
100 prosentin korvaus.

Paikallisen sopimisen monimutkaisuutta lisää se, 
että työehtosopimuksessa ei erikseen määritellä, 
mistä määräyksistä myös järjestäytymätön yritys 
saa poiketa. Järjestäytymättömän yrityksen pitäi-
si tuntea paitsi työlainsäädännön yksittäiset sään-
nökset, työehtosopimusten määräykset sekä pystyä 
tulkitsemaan koskeeko paikallisen sopimisen mää-
räys sellaista työlain säännöstä, joka sallii sopimi-
sen myös järjestäytymättömälle yritykselle.
Nykyjärjestelmän soveltaminen voi johtaa erikoi-
siin tilanteisiin. Työehtosopimuksen määräyksel-
lä saatetaan esimerkiksi kumota eduskunnan tah-
to. Tällaista tilannetta voidaan havainnollistaa työ-
aikalakiin liittyvällä esimerkillä:

 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työpaikan lou-
nastauko lyhennetään tunnin mittaisesta puolituntiseksi. 
Tällainen tahdonvaltainen säännös on työaikalaissa (28. 
§), ja se koskee kaikkia työpaikkoja.

Samalla työehtosopimuksen osapuolet voivat antaa työ-
paikan osapuolille mahdollisuuden poiketa säännökses-
tä. Jos lounastauon lyhentämien kirjataan työehtosopi-
mukseen, lounastauon pituudesta päättämisestä tulee 
paikallista sopimista.

Useimmissa työehtosopimuksissa onkin määräys, jonka 
mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia lounastau-
on lyhentämisestä tai jopa poistamisesta. Mutta kun lou-
nastauosta sopiminen viedään työehtosopimukseen, sii-
tä sopiminen on mahdollista vain järjestäytyneille yri-
tyksille.

Järjestäytymättömissä yrityksissä ei voida siis sopia lou-
nastauon pituudesta, vaikka alun perin työaikalaki mah-
dollistaisi lounastauon lyhentämisen myös järjestäyty-
mättömissä yrityksissä.

Järjestäytymättömässä yrityksessä lounastauko pysyy 
työehtosopimuksen pääsäännön mukaisesti tunnin mit-
taisena. Työehtosopimus siis kumosi lain alkuperäisen 
tarkoituksen.

Mitä paikallisesti voidaan sopia ja mitä ei?

Lähde: Suomen Yrittäjät (2015a).
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Lähde: Suomen Yrittäjät (2015a).

Kuvio 4 Mitä nykyään voidaan paikallisesti sopia ja mitä ei?

Yritysten erilainen 
kohtelu tekee 
järjestelmästä 
sekavan
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Miten laajennus kannattaa vielä 
lainsäädäntöön?
Paikallisen sopimisen laajentaminen kannattaa 
tehdä erillisellä lailla tai lisäämällä nykyisiin työla-
keihin säädöksiä paikallisesta sopimisesta. Vain la-
kimuutoksilla voidaan varmistaa se, että mahdolli-
suudet paikalliseen sopimiseen laajenevat.
Keskeisiin työlakeihin ja työehtosopimuslakiin pi-
täisi sisällyttää säännöksiä, joiden perusteella voi-
taisiin työnantajan ja henkilöstön keskinäisellä so-
pimuksella poiketa yritystä velvoittavan työehtoso-
pimuksen määräyksistä. Tämä mahdollistaa laajan 
paikallisen sopimisen silloinkin, kun alakohtaises-
sa työehtosopimuksessa ei ole määräyksiä paikalli-
sesti sovittavista asioista.
Tätä edellyttää myös Juha Sipilän (kesk.) hallitus, 
joka asetti maanantaina kolmikantaisen työryh-
män valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla paikallis-
ta sopimista laajennetaan. Työryhmän pitää muu-
tosehdotuksillaan taata se, että kaikilla työehtoso-
pimusta noudattavilla työnantajilla on paikalliseen 
sopimiseen yhtäläiset ja nykyistä laajemmat mah-
dollisuudet.8

Nykyisellään työmarkkinaosapuolet päättävät pai-
kallisen sopimisen sallimisesta, mikä on käytän-
nössä johtanut siihen, että työpaikkakohtaisia 
joustoja on vain vähän. Poikkeamiset määritel-
lään työehtosopimusten yksittäisillä määräyksil-
lä. Yrittäjien ja työntekijöiden sopimusvapautta on 
merkittävästi ja perusteettomasti rajoitettu.9

Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen-
yrityksissä on arvioitu, että ammattiliitot vastusta-

vat joustoja, vaikka henkilöstö 
on niihin selvästi valmiimpi.10

Työnantaja- ja työntekijäliitot 
eivät ole onnistuneet kirjaa-
maan työehtosopimuksiin edes 
kriisilausekkeita, joita työl-
lisyys- ja kasvusopimukses-
sa peräänkuulutettiin vuonna 

2013. Niiden avulla yrityksissä olisi voitu hakea 
ratkaisuja poikkeuksellisissa taloudellisissa vai-
keuksissa.
Lakimuutoksille vaihtoehtoisesti paikallisesta so-
pimisesta voitaisiin säätää erillinen uusi laki. Siinä 
pitäisi määritellä paikallisen sopimuksen asema 
ja suhde työehtosopimukseen ja työsopimukseen. 
Näin paikallinen sopimus olisi oma työoikeudelli-
nen sopimusmuotonsa.

Paikallista sopimusta ei tehtäisi jokaisen työnteki-
jän kanssa erikseen, vaan sopimusosapuolet olisi-
vat työnantaja ja koko henkilöstö, henkilöstöryh-
mä tai henkilöstön valitsema edustaja. Myös työn-
tekijöiden tasapuolisen kohtelun velvoite puoltaa 
sitä, ettei paikallinen sopimus olisi yksilötason so-
pimus, vaan henkilöstötason sopimus.
Lainsäädännössä voitaisiin säätää erikseen työn-
tekijöiden edustautumisoikeudesta. Henkilöstöllä 
olisi oikeus valita keskuudestaan yhteinen edusta-
ja, esimerkiksi luottamusmies tai luottamusvaltuu-
tettu, neuvottelemaan ja solmimaan paikallinen 
sopimus heidän puolestaan.
Edustajan vahva työsuhdeturva voidaan tarvitta-
essa varmistaa lisäsäännöksellä. Edustajan teke-
mä paikallinen sopimus sitoisi kaikkia niitä työn-
tekijöitä, joita sopimuksen tehneen työntekijöiden 
edustajan on katsottava edustavan.
Työntekijän turva paikallisessa sopimisessa raken-
tuisi oikeuteen vedota työehtosopimukseen, oi-
keuteen irtaantua tehdystä sopimuksesta ja mah-
dollisuuteen kääntyä ammattiliittonsa puoleen tu-
en saamiseksi. Paikallinen sopiminen ei olisi uhka 
ammattiyhdistysliikkeelle, vaan liitot voisivat halu-
tessaan tukea paikallisen sopimisen prosessia ja jä-
seniään omalla asiantuntemuksellaan.

Kuka hyötyy paikallisen 
sopimisen lisäämisestä?
Paikallisesta sopimisesta hyötyvät sekä työnantaja 
että työntekijät. Paikallinen sopiminen on nimen-
omaan sopimista: sopimusta ei synny, jos se ei hyö-
dytä molempia osapuolia.
Kumpikin osapuoli hyötyy siitä, että yritys me-
nestyy. Paikallisen sopimisen lähtökohtana ei ole 
työntekijän työsuhteen ehtojen heikentäminen 
vaan työehtojen sovittaminen 
yrityksessä kulloinkin vallit-
sevaan taloudelliseen tilan-
teeseen.
Työntekijöiden neuvottelu-
asema on vahva, koska pai-
kallinen sopiminen ei kos-
ke yksittäistä työntekijää vaan koko henkilöstöä. 
Paikallinen sopiminen ei siis voisi olla työnantajan 
sanelua, vaan se pohjaa yhteiseen näkemykseen 
yrityksessä tarvittavista toimista.
Yrityksellä voi olla tarve vaikka teettää ylitöitä 
joustavasti, mutta samalla sen kannattaa huomioi-

Voidaan 
säätää myös 
työntekijöiden 
edustautumis-
oikeudesta

Paikallinen 
sopiminen ei voisi 

olla työnantajan 
sanelua
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da työntekijän tarpeet työaikojen ja vapaiden jär-
jestelyissä nykyistä paremmin. Työntekijä voi ha-
luta tehdä pidempää päivää ja käyttää pidemmän 
vapaajakson myöhemmin.
Paikallisella sopimisella voidaan parantaa yrityk-
sen kilpailukykyä, mikä hyödyttää myös työnteki-
jöitä. Silloin kun yrityksellä menee hyvin, se näkyy 
myös työntekijöiden parempina ansioina.
Paikallisella sopimisella kyetään nykyistä parem-
min löytämään yhteys palkitsemisen ja työnteki-
jän työsuoritteiden laadun välille. Joustava pal-
kanmuodostus kannustaa hyviin suorituksiin, kun 
paremmista työsuoritteista voidaan maksaa pa-
remmin kuin heikoista. Parhaimmillaan se ohjaa 
ihmisiä oikeisiin työpaikkoihin eli tekemään sitä, 
missä he ovat parhaimmillaan.
Jo markkinatalouden peruslogiikan mukaan pai-
kallinen sopiminen tuo yrityksiin lisää tulospalk-
kausjärjestelmiä, joissa työntekijän ansiotaso ja an-

siokehitys seuraavat työsuori-
tetta. Nykyään tulospalkkaus-
järjestelmä on käytössä noin 
joka toisessa yrityksessä.
Kriisitilanteissa paikallisesti so-
pimalla voidaan yhdessä hakea 
joustavia ratkaisuja, joilla voi-

daan välttää lomautukset ja irtisanomiset. Näin 
paikallinen sopiminen ylläpitää työllisyyttä ja pa-
rantaa sitä.
Suomen Yrittäjien arvion11 mukaan paikallisen so-
pimisen laajentamisella voitaisiin saada noin 60 000 
–65 000 uutta työpaikkaa, mikä on jopa yli puo-
let Sipilän hallituksen työllistämistavoitteesta. 
Hallitus pyrkii kautensa aikana 110  000 uuteen 
työpaikkaan ja nostamaan työllisyysasteen 72 pro-
senttiin.
Paikallinen sopiminen voisi tuoda uusia työpaik-
koja jo muutamassa vuodessa. Jos paikallisen sopi-
misen lainsäädäntömuutokset tehtäisiin ensi vuo-
den aikana, työllisyysvaikutukset voisivat toteutua 
vuoteen 2019 mennessä.
Arvion pohjana ovat tiedot pienten ja keskisuur-
ten yritysten työllistämistarpeesta ja työllistämisen 
keskeisistä esteistä. Paikallinen sopiminen yksin-
kertaisesti laskisi merkittävästi yritysten työllistä-
misen kynnystä.

Voitaisiin saada 
noin 60 000–
65 000 uutta 
työpaikkaa

Viitteet
1 Työmarkkinoidemme jäykkyys käy ilmi muiden muassa 
kansainvälisistä kilpailukykyvertailuista. Maailman talous-
foorumin WEFin uusimmassa katsauksessa arvioidaan, et-
tä palkat muodostuvat meillä keskitetymmin kuin missään 
muussa vertailun 140 maassa.
2 OECD:n harmonisoidut luvut syyskuulta 2015.
3 Kauhanen (2015); Kauhanen, Maliranta, Rouvinen, 
Vihriälä (2015).
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5 Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön työolobaro-
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lanteeseen. Merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan tämänkään 
jälkeen ole tapahtunut.
7 Suomen Yrittäjät (2015a).
8 Valtioneuvosto (2015).
9 Paikallisen sopimisen oikeudellisena perustana on sopi-
miskelpoisuuden siirtäminen. Sen mukaan valtakunnalliset 
työmarkkinajärjestöt voivat siirtää sopimiskelpoisuuttaan 
työehtosopimuksissa paikallisille osapuolille eli työnantajille 
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10 Elinkeinoelämän keskusliitto (2015).
11 Suomen Yrittäjät (2015b).
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