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Keskustelu neuvottelujärjestelmän toimivuudesta ja tavoitteista 
- Ohjeita luottamusmiehen ja työnantajaedustajan välistä keskustelua varten 
 

Paikallisen neuvottelujärjestelmän tarkoituksena on luoda puitteet yritysjohdon ja henkilös-
tön vuoropuhelulle. Työehtosopimus määrittää vuoropuhelun vähimmäistason ja menettely-
tavat. Se, millaisiksi neuvottelukulttuuri ja vuorovaikutus työpaikan asioissa muodostuvat, 
riippuu työnantajan, henkilöstön edustajien ja koko henkilöstön valmiudesta paikallisen 
neuvottelumenettelyn tavoitteiden määrittelyyn.    

 
Liitot ovat sopineet näissä ohjeissa tarkoitettujen keskustelujen käymisestä rohkaistakseen 
neuvottelutoiminnan edellytysten paikallista kehittämistä. 

 
1. TES-määräys (43.4.1 D) 
 

Työehtosopimuksen 43.4.1 D-alakohdan mukaan työpaikoilla käydään työnantajan ja kun-
kin luottamusmiehen välillä vähintään kerran vuodessa – tammi-helmikuun aikana – kes-
kustelu 
 
- työpaikan neuvottelujärjestelmän toimivuudesta ja 
- neuvottelujärjestelmälle asetettavista/asetetuista tavoitteista sekä 
- em. tavoitteita vastaavasti luottamusmiehen tehtävään liittyvästä koulutuksen tar-

peesta ja aikatauluista. 
 

 
1a) Neuvottelujärjestelmän toimivuus 

 
Paikallinen, toimiva neuvottelujärjestelmä on kokonaisuus, joka muodostuu ainakin seuraa-
vista osatekijöistä: 
 
- eri tasoilla toimivien henkilöiden (ta-edustajat, luottamusmiehet) vastuualueet ja 

valtuudet on todettu ja osapuolten tiedossa 
- neuvottelijoilla on riittävä (yleinen) asiaosaaminen 
- neuvottelijoilla on kulloisestakin neuvottelun kohteesta oikeat ja luotettavat tiedot 
- neuvottelut käydään kunkin asian edellyttämällä joutuisuudella 
- neuvottelijoilla on kyky ja halu keskustella sekä ratkaista asioita 
- neuvottelijat ylläpitävät ja kasvattavat keskinäistä luottamusta 
- neuvottelijat toimivat tavoitteellisesti. 
 

 
1b) Neuvottelujärjestelmän tavoitteet 
 
Paikallinen neuvottelujärjestelmä on väline, jolla toteutetaan yhteistoimintaa ja paikallista 
sopimista sekä ratkaistaan erimielisyyksiä.  
 
Neuvottelujärjestelmä palvelee yritystä ja henkilöstöä, kun sitä hyödynnetään vastuullisesti 
tuottavuuden, toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisääntyvä vastuunkanto tulee 
näkyä myös kiistojen paikallisessa ratkaisemisessa. 
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1c) Luottamusmiehen koulutus 
 

Työehtosopimuksella on sovittu menettelyistä, joiden mukaisesti luottamusmies on oikeu-
tettu osallistumaan ay-koulutukseen ja mahdolliseen yhteiseen koulutukseen. Luottamus-
miehen osaamisen kartuttaminen myös muulla, työpaikalla sovittavalla tavalla on mahdol-
lista nähdä investointina tulevaisuuteen. Tämä perustuu neuvottelujärjestelmälle paikalli-
sesti asetettuun tavoitetasoon.  

 
 
2. Luottamusmiehen ja työnantajaedustajan välinen keskustelu 
 

Jos työpaikalla on useampia luottamusmiehiä, nyt puheena oleva keskustelu on tarkoituk-
senmukaista aloittaa luottamusmiesten ja heidän vastaneuvottelijoidensa yhteispalaverilla. 
Tämän jälkeen keskustelua on luontevaa jatkaa pareittain – kukin luottamusmies oman 
vastaneuvottelijansa kanssa. 
 
Keskustelussa punnitaan ensin neuvottelujärjestelmän toimivuutta. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kumpikin osapuoli kertoo avoimesti toisilleen ne asiat, jotka asianomaisen 
neuvottelijan näkökulmasta toimivat hyvin ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä. Tarkoituk-
sena on siis tunnistaa paikallisen neuvottelumenettelyn vahvuudet ja heikkoudet. Tämän 
jälkeen täsmennetään valitut parannuskohteet, asetetaan tavoitteet ja ryhdytään toimeen 
valituin menettelytavoin. Kehittämiskohteet saattavat löytyä niin luottamusmiehen kuin 
työnantajaedustajankin valmiuksissa ja asenteissa.  – Tarkastelussa voidaan käyttää apu-
na liittojen laatimaa ”Yhteistoiminnan tasomittaria”. 
 
Neuvottelujärjestelmän tavoitteiden arviointi voi kohdistua ensinnäkin työpaikan tapaan 
määrittää yhteisesti tavoitteita, joihin yhteistoimin ja mahdollisesti paikallisesti sopien pyri-
tään. Toisaalta työpaikan yhteistyösuhteilla on tärkeä merkitys päämäärien toteuttamisen 
edellyttämän yhteisen tahdon luomisessa ja ylläpitämisessä. Kehittämiskeinona saattaa ol-
la myös sopiminen luottamusmiehen kanssa tälle soveltuvista paikallisesti räätälöidyistä 
tehtävistä (TES 43.3.4 B). Suositeltavaa on lisäksi pohtia, miten voidaan parantaa valmiuk-
sia ratkaista mahdollisimman moni työpaikan erimielisyys paikallisesti lähettämättä muistio-
ta liitoille. 
 
Luottamusmiehen koulutukseen liittyvä suunnittelu palvelee molempia osapuolia. Tämän 
vuoksi keskustelussa tulisi pyrkiä laatimaan ainakin alustava suunnitelma luottamusmies-
tehtävien edellyttämästä koulutuksesta ja mahdollisesta koko työyhteisöä hyödyttävästä 
koulutuksesta. 

 
 


