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Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntien ja maakuntien 

työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä 

 

Sivistystyönantajat esittää näkemyksenään kuntien ja maakuntien edunvalvonnan järjestämisestä 

seuraavaa: 

Edustusoikeuden rajaaminen työmarkkinaedunvalvontaan 

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n toiminta rajataan 

työnantajaedunvalvontaan välittömästi liittyviin asioihin. Tämä on tälläkin hetkellä KT:n 

keskeinen tehtävä, joten tehtäväalueen säilyttäminen välittömästi työmarkkinaedunvalvontaa 

koskeviin asioihin ja toiminnan erottaminen Kuntaliiton toiminnoista takaa keskittymisen laissa 

säädettyjen tehtävien hoitamiseen.    

Edustusoikeuden rajaaminen jäsenyhteisöjen osalta  

Sivistystyönantajat katsoo, että Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n edustusoikeutta 

jäsenyhteisöjen osalta tulisi rajata.  Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n toiminnan keskeinen 

painopiste tulisi olla lakisääteisessä työnantajaedunvalvonnassa, jolloin se keskittyisi kuntien, 

kuntayhtymien, maakuntien ja maakuntien palvelulaitosten työnantajaedunvalvontaan. Lisäksi 

jäsenyhteisöjen osalta, jotka halutessaan voisivat olla Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n 

jäsenyhteisöjä, pitäisi edustusoikeuden olla rajattu niihin toimijoihin, jotka hoitavat kunnan tai 

maakunnan lakisääteisellä vastuulla olevaa palvelutehtävää. Näin ollen Kunta- ja 

maakuntatyönantajien KT:n mahdollinen edustusoikeus tulisi rajata jäsenyhteisöjen osalta vain 

näihin, kunnan ja maakunnan vastuulla olevaa palvelutehtävää hoitaviin yhteisöihin. Näin 

toteutettu rajattu muutos KT:n asemaan ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksesta aiheutuvat muutokset ja mahdollistaa niiden organisaatioiden, jotka hoitavat 

lakisääteistä palvelutehtävää järjestäytymisen Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n tai jonkin 

muun työnantajaorganisaation jäseninä. Lainsäädäntöön tehtävien muutosten yhteydessä on 

varmistettava, että lainsäädännöllä ei ohjata yksityisessä muodossa toimivia organisaatioita 

järjestäytymisessä ja turvataan aito mahdollisuus yksityisessä muodossa toimiville valita 

edunvalvojansa. 

Hallituksen ja jaostojen jäsenten valitseminen 

Hallituksen esityksen 6 §:n perustelujen mukaan kunta- ja maakuntajaostojen jäsenet tulisi 

määrätä poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Kunta- ja maakuntatyönantajat KT on kuitenkin 

lakiesityksen mukaan jatkossa Kuntaliitosta erillään toimiva työnantajajärjestö. 

Työnantajajärjestöjen tulee toimia työnantajapuolen etujärjestönä, jolloin tärkein kriteeri järjestön 

toimielinten jäsenten tehtäviin nimitettäessä tulisi olla työnantajana toimimiseen liittyvä 

osaaminen. Sivistystyönantajat katsoo, että poliittisten voimasuhteiden sijaan toimielinten 

jäsenten valinnassa tulisi painottaa työnantajatoimintaan liittyvää osaamista kuten työ- ja 

virkasopimuksiin sekä kunnan ja maakunnan viranhaltijaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvää 

osaamista. Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n toiminnan riippumattomuuden turvaaminen ja 

toiminnan irrottaminen poliittisista voimasuhteista on erittäin tärkeää työmarkkinoiden 

valtakunnallisen tasapainon kannalta. 


