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Yritysten yhteistä yhdistystoimintaa  
ja työmarkkinakartellia
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tar-
koituksena on tuottaa mahdollisimman 
paljon voittoa osakkeenomistajilleen. Sen 
sijaan yhdistysten, erityisesti yleishyödyl-
listen yhteisöjen, tavoitteena ei ole voiton 
tuottaminen, vaan yhdistyksen tarkoituk-
sena on ajaa tasapuolisesti yhdistyksen 
sääntöjen edellyttämällä tavalla kaikkien 
yhdistyksessä olevien jäsenten etua. Vero-
lakien mukaan yhdistys on yleishyödyllinen 
silloin, kun yhdistys toimii yleiseksi hyväk-
si, sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettui-
hin henkilöpiireihin, eikä se toiminnallaan 
tuota osinkoa ym. voittoa jäsenilleen. Ja 
kun yhdistys on yleishyödyllinen, niin se ei 
maksa saamistaan tuloverolain mukaisista 
tuloista lainkaan veroa. Erilaiset työmark-
kinajärjestöt ovat esimerkki tällaisista yleis-
hyödyllisistä yhdistyksistä Suomessa. 

Yhdistyksen tarkoituksen ja yhdistyksen 
jäsenten tasapuolisen kohtelun toteutta-
minen ei ole aina helppoa. Olen vuo sien 
varrella saanut läheltä seurata sekä eriko-
koisten yritysten että suomalaisten viran-
omaisten näkemyksiä ja kannanottoja sii-
hen, miten ja millä tavoin yleishyödyllinen 
yhdistys voi ja saa toteuttaa toimintaansa 
yhdistyksen jäsenten puolesta. Yhdistyksen 
jäsenten välinen yhteistyö ja sen hyväksyt-
tävyys riippuu pitkälti siitä, onko kyse työ-
markkinoihin vai elinkeinopolitiikkaan liit-
tyvistä kysymyksistä. 

Työmarkkina-asioissa yhdistyksen jäse-
nenä olevat yritykset ja heidän edus tajansa 
voivat vapaasti tehdä yhteistyötä ja saavat 
myös sopia ja päättää kaikista työmark-
kinoihin liittyvistä asioista yhdistyksissä, 
koska työmarkkina-asiat eivät kuulu kil-
pailulain soveltamisen piiriin. Eri laisilla työ-
ehtosopimusratkaisuilla (palkat ja tes-kirja-
ukset) voidaan siten vaikuttaa suurestikin 
erilaisten ja eri kokoisten (isot, keskisuuret, 
pienet) yritysten toimintamahdollisuuksiin 
ja kilpailukykyyn. Kyse on siis työmarkki-
najärjestöjen ylläpitämästä ja suomalaisen 
viranomaisen hyväksymästä laillistetusta 
kartellista. Tällaisen kartellin olemassaoloa 
vielä vahvistaa yleissitova työehtosopimus-
järjestelmä, joka velvoittaa kaikkia samalla 
toimialalla toimivia yrityksiä noudattamaan 
työmarkkinakartellissa tehtyjä päätöksiä. 
Mutta tilanne on lähes täysin päinvastai-

nen silloin, jos yhdistyksen jäsenyritykset 
tekevät yhteistyötä elinkeinopoliittisissa 
asioissa liittyen esimerkiksi päivittäistava-
rakaupan vallankäyttöön ja/tai tuotteiden 
hinnoitteluun. Tällainen yhteistyö on läh-
tökohtaisesti kiellettyä. Jos näissä asioissa 
yhteistyötä yritysten välillä yhdistyksissä 
tapahtuu, suomalainen viranomainen voi 
väittää, että yhdistys ja/tai sen jäsenet syyl-
listyvät kilpailulain rikkomiseen kartellien 
tai erilaisten hintasuositusten muodossa. 

Työmarkkinoilla vallitsee sen sijaan kar-
tellien vapaus. Vaikka kaikki yritykset jou-
tuvat noudattamaan yhdenmukaisesti työ-
markkinakartellissa tehtyjä päätöksiä, niin 
toiset yritykset kestävät kartellissa sovittuja 
velvoitteita paremmin kuin toiset yritykset. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että työmark-
kinajärjestöjen jäsenyritykset ja heidän 
edustajansa ovat valveutuneita pitämään 
huolta siitä, että yhdistyksen päätöksente-
ossa myös käytännössä otetaan huomioon 
yhdistyksen jäsenten tasapuolinen kohte-
lu, yhdistyksen säännöt sekä yhdistyksen 
tarkoituksen toteuttaminen. Tämä tehtä-
vä kuuluu yhdistyksen hallinnossa mukana 
oleville henkilöille, erityisesti yhdistyksen 
hallituksen jäsenille. Päätöksiä tehtäessä 
hallituksen jäsenten on syytä muistaa, että 
he ovat juridisessa vastuussa yhdistyksen 
päätöksistä saman kaltaisesti kuin osa-
keyhtiön hallituksessa olevat hallituksen 
jäsenet ovat vastuussa osakeyhtiön halli-
tuksessa tehtävistä päätöksistä. 

Yhdistyslain tarkoitus yhdistyksen jä-
senten tasapuolisesta huomioimisesta 
mutkistuu, kun yhdistyksen jäsenenä on 
eri toimialoilla toimivia erikokoisia yrityk-
siä, joiden toiveet ja tavoitteet poikkeavat 
usein suurestikin toistaan. Lisäksi on usein 

niin, että yhdistyksen jäsenenä olevat suu-
rimmat jäsenyritykset lähtevät helposti siitä 
ajatuksesta, että heillä tulee olla enemmän 
sananvaltaa päätöksenteossa, kun he mak-
savat suurempaa jäsenmaksua kuin yhdis-
tyksen pienemmät jäsenet.

Siitä riippumatta millaisia ja minkäkokoi-
sia yrityksiä yhdistyksessä on jäsenenä, 
yhdistyksen hallituksen jäsenet päättävät 
ja myös vastaavat siitä, mitä ja millaisia 
päätöksiä yhdistyksessä tehdään. Vaikka 
monissa yhdistyksissä asioita valmistellaan 
yhdistyksen muissa toimielimissä, hallituk-
sen jäsenet lopulta päättävät niistä. Jos 
hallituksen jäsenellä ei ole kuitenkaan ri-
ittävästi aikaa tai halua perehtyä päätet-
täviin asioihin, silloin on kaikkien kannalta 
parempi, että tällainen hallituksen jäsen 
antaa hallituspaikkansa jonkun toisen hen-
kilön käytettäväksi. On turha matkustaa 
satoja kilometrejä hallituksen kokouksiin, 
jos päätehtävänä on olla vain yhdistyk-
sen muissa toimielimissä valmisteltujen 
”päätösten” kumileimasin. Tällaisia hen-
kilöitä on riittämiin erilaisissa hallituksissa, 
lautakunnissa, toimikunnissa ja valiokun-
nissa. On aivan sama, kuuluuko erilaisiin 
elimiin esimerkiksi kolme, kymmenen tai 
kaksikymmentä henkilöä, jos päätös teh-
dään kuitenkin vain muutaman henkilön 
mielipidettä seuraten. Näin erityisesti sil-
loin, kun kyse on työmarkkina-asioista, siis 
siitä ainoasta Suomessa toimivasta “lail-
listetusta kartellista”. 
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