
Yritysyhdistys- 
opas



Miksi edunvalvontaa?

Järjestäytyminen helpottaa ylempien 
toimihenkilöiden henkilöstöasioiden 
hoitamista työpaikalla.

Työpaikan järjestäytymisen muodosta 
päättää henkilöstö itse. Pienissä 
yrityksissä edunvalvonnan hoitamiseen 
saattaa riittää luottamusmies tai 
-valtuutettu. Suuremmissa yrityksissä 
luottamushenkilön tueksi voi olla 
tarpeen perustaa henkilöstöyhdistys eli 
yritysyhdistys.

Luottamusmiehen tehtävä on neuvotella 
työnantajan kanssa erilaisista ylempien 
toimihenkilöiden työehtoihin liittyvistä 
asioista. Yritysyhdistyksessä näitä asioita 
voidaan käsitellä kaikkien ylempien 
toimihenkilöiden kesken. Yritysyhdistys 
tuo työpaikan edunvalvontaan jatkuvuutta 
ja suunnitelmallisuutta. 

YTN:n ja yritysyhdistyksen 
välinen yhteistyö

Työpaikkakohtaiset yritysyhdistykset ovat 
tärkeä osa YTN:n toimintaa. YTN solmii 
yhteistyösopimuksen yritysyhdistysten 
kanssa.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena 
on alan ja yrityksen ylempien 
toimihenkilöiden edunvalvonnan 
tehostaminen. Tavoitteena on myös 
ylempien toimihenkilöiden kattava 
järjestäytyminen sekä yritysyhdistykseen 
että YTN:n jäsenliittoihin.

Yhteistyön alussa YTN nimittää 
yhdistykselle kummiasiamiehen. 
Yhdistykselle voidaan myös myöntää 
perustamistukea. Yhteistyösopimuksen 
tehnyt yritysyhdistys pääsee YTN:n 
taloudellisen tuen piirin ja saa kutsut 
YTN:n yritysyhdistyksille suunnattuihin 
tapahtumiin.

Ylempi toimihenkilö 

• Toimii asiantuntija-, 

esimies-, päällikkö- tai 

johtotason tehtävissä. 

• Työtehtäville on ominaista 

niiden suhteellisen suuri 

itsenäisyys ja vastuu.

Kummiasiamies

• Tukee yritysyhdistystä  

sen toiminnassa. 

• Osallistuu yritys-

yhdistyksen tilaisuuksiin 

1-2 kertaa vuodessa.

• Pitää yhdistyksen ajan 

tasalla yhdistyksen 

kannalta tärkeistä 

asioista.



Yritysyhdistyksen toiminta

Edunvalvontatehtävät
Tärkeimmät edunvalvonta-

tehtävät liittyvät palkkaus- 

ja työsuhdeasioihin. 

Yritysyhdistys saa palkkatietoja 

joko suoraan työnantajalta 

luottamushenkilön 

avustuksella, tekemällä omia 

kyselytutkimuksia tai YTN-

liittojen palkka-tutkimuksista.

Paikallinen sopiminen
Työehtosopimuksiin 

sisältyy mahdollisuuksia 

paikalliseen sopimiseen. 

Paikallisia sopimuksia voivat 

olla esimerkiksi matka-ajan 

korvaaminen, työaikapankki, 

liukumajärjestelmä ja 

bonuspalkkausjärjestelmä. 

Yritysyhdistys voi olla 

aktiivisesti mukana, kun näistä 

sopimuksista neuvotellaan.

Muu toiminta
Vapaamuotoisissa 

tilaisuuksissa työpaikan 

ylemmillä toimihenkilöillä on 

mahdollisuus verkostoitua eri 

osastojen ja toimipaikkojen 

välillä. Esim. teatteri-

illat, messuvierailut tai 

perhetapahtumat.

Keskustelutilaisuudet
Mahdollisuus järjestää 

keskustelutilaisuuksia 

esimerkiksi yrityksen 

toimintatavoista ja 

ajankohtaisista asioista. 
Tilaisuuksiin voi kutsua puhujia 

ja keskustelijoita esimerkiksi 

liitoista, yrityksestä tai vaikka 

työterveyshuollosta.

Jäsenet ovat  
yritysyhdistyksen sydän. 
He päättävät, millaista 

yritysyhdistyksen  
toiminta on.



Yritysyhdistyksen perustaminen

Uuden yritysyhdistyksen perustamiseen saat apua YTN:ltä. Voit olla yhteydessä joko 
alasi vastuulliseen asiamieheen tai sähköpostitse osoitteeseen yry@ytn.fi.

YTN:n nettisivuilla on tietoa ja materiaalia yhdistyksen perustamisesta, mm. 
yhdistyksen mallisäännöt ja perustamisasiakirjan pohja. Yhdistyksen perustamiseen 
riittää kolme henkilöä.

Kevyt-yritysyhdistys

Työpaikalla voi olla kiinnostusta järjestää yhteistä toimintaa, mutta yritysyhdistyksen 
toiminnan käynnistäminen arveluttaa. Vaihtoehtona voi kokeilla ns. kevyt-
yritysyhdistystä, joka toimii tavallisen yritysyhdistyksen tavoin, mutta ilman 
rekisteröidyn yhdistyksen velvoitteita.

YTN nimeää kevyt-yritysyhdistykselle oman kummiasiamiehen, joka auttaa ja tukee 
toiminnan käynnistämisessä ja tilaisuuksien järjestämisessä. Kevyt-yritysyhdistys voi 
toimia vuoden, jonka jälkeen yhdistys täytyy YTN:n tuen saamiseksi rekisteröidä. 
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Kun yhdistys on perustettu:

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö. YTN:n 

jäseninä on 20 akavalaista liittoa, joiden kautta edustamme 170 000 asiantuntijaa 

ja esimiestä eri toimialoilla. Vastaamme Akavan kentässä ylempien toimihenkilöiden 

sopimustoiminnasta teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN    •    ytn.fi   •    facebook.com/ylemmattoimihenkilot    •    twitter.com/YTN_ry


