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1.

JOHDANTO

-

teistä on vahvistunut.

ja tradenomit.
-

leen avuksi ja tueksi työelämän eri käänteisiin.

-

het sekä asiamiehet ja toimitustyöstä on vastannut YTN lakiryhmä.

-

YTN lakiryhmä
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2.

TYÖOIKEUDEN PERUSTEET
Työoikeudessa on kyse yritysten ja muiden työnantajien tärkeimpään voimavaraan eli henkilökuntaan liittyvistä asioista. Työoikeus sisältää työntekijän ja työtä teettävän (työnantajan) asemaa säänteleviä normeja.
Työehtosopimuslaki 7.6.1946/436
Työsopimuslaki 26.1.2001/55

2.1. Työsuhde ja työsopimus

-

Työntekijän ja työnantajan välinen oikeussuhde on kaiken
työoikeuden perusta. Tämä oikeussuhde voidaan eritellä
työsopimussuhteeksi ja työsuhteeksi. Työsopimussuhde
syntyy kun työntekijä ja työnantaja solmivat keskenään
oikeussuhteeseen sovelletaan kaikkia työlainsäädäntöön
kuuluvia lakeja. Työsopimussuhde alkaa siis usein ennen
varsinaisen työsuhteen alkua.

tai muussa valitsemassaan työpaikassa. Tältä osin oikeussuhteen luonne joudutaan rajatapauksissa ratkaisemaan
taloudellista arvoa. Toisaalta myös pelkkä mahdollisuus

työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena

-

-

-

-

pimuslakia.

-

2.2. Työehtosopimukset
2.1.1. Työsopimuksen tunnusmerkit

sopimus koskee työntekijänä olevan henkilön velvolli-

ehtosopimuksilla. Niillä täydennetään ja täsmennetään
sopimuksissa. Työehtosopimuslaissa työehtosopimus mää-

työtä tehdään työnantajana olevalle sopimuspuolelle
työntekijä työskentelee työnantajan johdon ja valvon-

taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tai
useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa

-
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työnantaja ja työntekijä sopivat itse työsuhteen ehdoista.

tekemiään työehtosopimuksia. Tämän lisäksi järjestäyvia työehtosopimuksia.

-

työehtosopimuksena. Tällaisena työehtosopimusta voi-

-

tössä ja se on työntekijälle vaikutukseltaan oleellinen.

-

puolet asianomaisen alan työntekijöistä ja sopimus koskee
toon ei siis ole ratkaisevaa merkitystä. Käytännössä nämä
kilöstöryhmiin. Työsopimusten yleissitovuuden vahvistaa
työehtosopimusten vahvistamislautakunta. Päätökset
teesta
. Neuvoja työehtosopimusten
soveltuvuudesta saa YTN-liitoista tai työsuojelupiiristä.
työrauhavelvoite työehtosopimuksen voimassaoloaikana.
määräykseen. Sopimusosapuolet ovat myös velvollisia
menpiteitä.

2.3. Työsuhteen ehtojen määräytyminen

normien välisestä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa
työntekijän eduksi. Tämän vuoksi työehtosopimuksessa
voidaan sopia työntekijälle paremmat edut kuin mitä paYlempien toimihenkilöiden työsuhteen ehtojen määräyylemmillä toimihenkilöillä ole kaikilla aloilla työehtosoehdot määräytyvät yllä kerrotulla tavalla. Jos tällaista voi-

myös ylempiin toimihenkilöihin. Näillä yleisillä ehdoilla
ei kuitenkaan tarkoiteta palkkausta. Perussopimukses-

-

ylempiin toimihenkilöihin. Perussopimus ei kuitenkaan

sopia toisin. Tahdonvaltaisista säännöksistä taas voidaan
-

ja työnantaja ei ole järjestäytynyt työnantajien keskussoveltamaan mitään työehtosopimusta ylempään toimi.

2. Työehtosopimusten määräykset
3. Työsopimuksen ehdot
4. Tahdonvaltaiset lainsäännökset (joista voidaan sopia toisin)
antamat määräykset.
-
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3.

TYÖSOPIMUS
Työsopimus on työelämän perussopimus. Työsopimus on vapaamuotoinen ja se syntyy, kun työntekijä ja työnantaja
sopivat työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsopimus kannattaa aina
tehdä huolella ja tarvittaessa tarkistuttaa sen sisältö liiton asiantuntijalla.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55

3.1. Työsopimuksen muoto ja sisältö

Seuraavien asioiden on käytävä ilmi kirjallisesta selvityk-

Työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrätyn muodon
vät työsopimukset ovat päteviä. Tällaisia työsopimuksia
-

työsopimuksen osapuolet
työnteon alkamisajankohta
määräaikaisen työsopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista
joiden mukaan työntekijä työskentelee eri työkohteissa
työntekijän pääasialliset työtehtävät
sekä palkanmaksukausi
säännöllinen työaika
vuosiloman määräytyminen

Jos työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden
kijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.
-

vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä

eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Ulkomaan-

-

-

työntekijä matkustaa työkohteeseen. Kirjallinen selvitys
pian kuin mahdollista ja viimeistään kuitenkin muutosta
misesta. Käytännössä työnantajat tekevät mieluummin
kirjallisen työsopimuksen kuin antavat kirjallisen selvityksen. Tämän vuoksi kirjallisia selvityksiä työnteon keskeisistä ehdoista näkee varsin harvoin.
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sairausajan palkka
yrityksen järjestämä koulutus
palkkakehitys
matka- ja ym. kustannusten korvaukset

sapitoehdosta.

-

3.2. Työsopimuksen sitovuus ennen
työsopimuksen alkamista

-

Usein työsopimus kirjoitetaan hyvissä ajoin ennen työn
sanomisaikaa ei noudateta eikä työntekijä aloita työnte-

käinen määräaikainen työsopimus tai niiden yhteenlasketsyvä. Jokaisella määräaikaisella työsopimuksella on myös
oltava erikseen lainmukainen peruste. Toistuvien määrä-

-

määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yh-

-

on kysymys jonkin määrätyn työn tai työkokonaisuuden
tekemisestä tai sellaisesta lyhytaikaisesta määrätystä
aa. Käytön tulee olla perusteltua työnantajan toiminnan

ei voi purkaa ennen työnteon alkamista. Tämä on syytä
-

-

3.3. Työsopimuksen kesto
Työsopimus voidaan tehdä joko määräaikaiseksi tai toisjos määräaikaisuudelle on olemassa perusteltu syy tai se
vuoden eroamisiän jälkeen tehtävää työtä. Työsopimuksen voi aina tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi.

3.3.1. Määräaikaiselta työsopimukselta edellytetty
perusteltu syy

työsopimusta.
Jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työntekoa määräaikaisessa työsuhteessa työsopimuksessa sovitun määtyösuhteen hiljainen pidennys.

3.4. Koeaika
jonka kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin
-

-

-
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kin poikkeuksellista ja tällöin koeaika koskee vain uusia

Koeajan tarkoituksena on varata työsuhteen osapuolille
harkinta-aika työsuhteen jatkamiselle. Tämän vuoksi koeon molemmilla sopimusosapuolilla. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeaikana niin sanotun epäasiallisen
syyn perusteella. Tällaisia syitä ovat työntekijän sukupuo-

sena ei myöskään pidetä yritysmuodon muutosta tai sulautumista.

liikkeen luovutusta erääntyneistä palkkasaatavista luoluovutusta erääntyneistä työntekijän palkka- ja muista
perusteella.

Koeajan pituus on sopimusasia. Koeaika saa kuitenkin olla

-

käli työnantaja järjestää työntekijälle työsuhteen alussa
tuksena ei kuitenkaan voida pitää tavanomaista työhön

Työsuhde jatkuu yhtäjaksoisena ja tämän vuoksi työsuh-

määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään
puolet työsopimuksen kestosta.
-

voi tulla voimaan vasta työehtosopimuskauden päätyttyä.

-

-

3.5. Liikkeen luovutuksen vaikutus työsuhteeseen

-

syy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

-

dostaa toiminnallisen kokonaisuuden
Toiminta jatkuu suurin piirtein samanlaisena
kosta)
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-

3.6. Työntekijän yleiset velvollisuudet
ja laajuudesta sekä työntekoajasta ja -paikasta. Työnteki-
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kanssa kilpailevaa työtä saa kuitenkin tehdä työnantajan lu-

ovat laajemmat kuin muiden.
paleessa 12.3.

3.7. Liike- ja ammattisalaisuudet

-

Työntekijä ei työsopimuslain mukaan saa työsopimussuhKilpailevan toiminnan kielto on voimassa työsopimuksen
vielä on vanhassa työpaikassa töissä. Tällöin työntekoa ei
akseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä tai toista

pailutekona.

-

Seuraamukset tämän säännöksen rikkomisesta voivat olla
varsin kovat. Oleelliset rikkomukset johtavat yleensä työjonka hallussa liikesalaisuus on.

3.8. Salassapitosopimus
joitukset ovat voimassa vain työsuhteen aikana. Työnte-

kannata tehdä rajoitusten ja keston osalta liian laajaa. Täl-

3.9. Kilpailevan toiminnan kielto
Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoit-

3.10. Kilpailukieltosopimus
Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnantajan toisyystä. Tällaisella sopimuksella rajoitetaan työntekijän oijan kilpailijan kanssa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan
kuunsa tällaista toimintaa. Kilpailukieltosopimuksen tarTyöntekijälle tällainen sopimus on aina jossain määrin
haitallinen. Tämän vuoksi kilpailukieltosopimusta ei tule
tehdä ilman perusteellista harkintaa.
Jos kilpailukieltosopimuksen tekeminen kuitenkin on
-

mia.

-

ellei sen tekemiseen ole erityisen painavaa syytä. Tällaisen syyn olemassaoloa arvioitaessa otetaan muun ohella
huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suoläpitämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä

kilpailutekona. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellai-

-

YTN-työsuhdeopas

9

ei tosiasiassa ole hallussaan yrityksen toiminnan kannalta
-

tehty vastoin työsopimuslain säännöksiä.

3.11. Työnantajan yleiset velvollisuudet
tekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhtei-

totoiminnan olennaisia tekijöitä. Työsuhteesta johtuva
erityisen painava syy kilpailukieltosopimuksen tekemisel-

Työnantajalla on velvollisuus kohdella työntekijöitään ta-

tantama erityiskoulutus voi olla kilpailukieltosopimuksen
kustannukset ja työnantajan koulutusta varten antama
koulutus eivät voi olla kilpailukieltosopimuksen perusteikoulutus ei yleensä voi olla kilpailukieltosopimuksen perusteena.
-

kappaleissa 13. ja 14.
tään sopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi
soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuh-

kohtuullisen korvauksen sidonnaisuudesta aiheutuvasta
haitasta.
Kilpailukieltosopimuksessa on mahdollista sopia sopimus-

työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle kil-

syytä.
hän tarvitsee lisää työntekijöitä osa-aikatyötä tekeville
työnantaja on velvollinen antamaan osa-aikatyöntekijöille
-

sen itsenäisen osan johtamistyötä tai olevan tällaiseen
lämainitut kilpailukieltosopimuksen kestoa ja mahdollista
sopimussakkoa koskevat rajoitukset.

10
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Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu myös järjestää työntekijälle tarpeelliset lepoajat sekä työvälineet.
kappaleessa 12.2.

3.12. Palkkaus
Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan tärkein velvolvässä rahassa. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin

jän välisen työsopimuksen perusteella. Jos työsuhteessa
-

tuullinen palkka.

keella on taloudellista arvoa. Jos palkka muodostuu raha-

tavansa työntekijän palkasta. Palkasta voidaan kuitenkin

-

-

rotukset tulee laskea kokonaispalkasta.

kijän palkasta.

sen perusteista. Tämän vuoksi suorituspalkkaa (esim.
lisäksi tai sen sijasta. Suorituspalkan tulee määräytyä vain

tekijöidenkin osalta. Tulospalkkauksen osalta on myös
Tämän vuoksi heillä on oikeus saada provisio työsuhteen
tapahtuneesta myötävaikutuksesta ja sopimus on syntykeen.
Palkanmaksukausi saa olla päätyön osalta enintään yhden

3.12.1. Palkanmaksu työsuorituksen estyessä

Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täydä työtä työnantajasta johtuvasta syystä.
Jos työnteko kuitenkin estyy työpaikkaa kohdanneen tulipalon tai poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun

palkanmaksun. Jos työnteon estymisen työsopimuksen
on oikeus saada palkkansa vain enintään seitsemän päivän ajalta. Työnantaja saa vähentää työntekijälle maksa-

palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Usein kuitenkin sovitaan palkan maksamisesta aikaisemmin palkan-

3.12.2. Sairausajan palkka
-

keus sairausajan palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut väajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yh-

-

kaiseen päivärahaan alkaa. Alle kuukauden jatkuneissa
-

sen määräytymisen perusteet.
23.18.

1 kuukausi - alle 1 vuosi
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4 viikolta
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Työnantajalla on oikeus vähentää työntekijän sairausajan
-

-

jolloin ylityökorvauksia ja muita lisiä ei oteta huomioon.
-

-

ta sairausajan palkkaan (esimerkiksi omasta halusta tehty

Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus teh-

vähintään kolme päivää. Tällaisesta käytännöstä riipputystä lyhyemmästäkin poissaolosta.

3.13. Työsuhteen ehtojen muuttaminen
-

tulkita muutosten hiljaiseksi hyväksymiseksi.
sen päätöksen mukaan palkkojen alentamisen tulee olla
kanssa yrityksen toiminnan tappiollisuuden johdosta välttämätöntä yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi.
Toisen päätöksen mukaan palkkojen alentaminen tulee
olla yhdessä muiden saneeraustoimenpiteiden kanssa vält-
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työntekijän työtehtävistä.

4.

TYÖAIKA
Työaikaa säätelee työaikalaki. Sitä sovelletaan yksityisellä sektorilla työskentelevien lisäksi julkisen sektorin työntekijöihin ja virkamiehiin. Lähes kaikki ylemmät toimihenkilöt kuuluvat työaikalain soveltamisalan piiriin ja heillä on
siis oikeus mm. ylityökorvauksiin.
Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle työaikalain mukaan tulevia etuja, on mitätön. Siten esimerkiksi ylitöiden
tekemisestä ja niiden korvaamatta jättämisestä ei voida pätevästi sopia työsopimuksella.
Työaikalaki 9.8.1996/605

4.1. Työaikalain soveltamisala ja ylin johto

keskeinen merkitys. Arvioitaessa ylemmän toimihenki-

uksiin kuten esimerkiksi viikkolepo- ja ylityökorvauksiin.

tehtävien ja aseman todelliseen luonteeseen. Ratkaisevia
ovat toimihenkilön valtuudet osallistua yrityksen tosiasi-

työaikalain soveltamisen piiriin.

-

tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on

tyksen ylin johto.

kaupalliset ja teknilliset johtajat eli käytännössä yrityksen
johtoryhmä. Keskijohto sen sijaan kuuluu lain soveltami-

-

Työnantajan koolla on merkitystä arvioitaessa työaikalain
-

-

-

liikevaihdolla ja työntekijöiden määrällä. Tyyppiesimerkki

vastuuyksiköihin.

4.2. Työaikalain soveltamisala etä- ja
myyntityöhön

yrityksen itsenäisen osan johtajaksi. Sen sijaan yrityksen

-

johtamistehtäviin. Tällöin tehtävää hoitavan henkilön
aseman ja työtehtävien tulee olla itsenäisiä ja hänen tulee
tulee olla erityistä asiantuntemusta ja hänen pitää voi-

vapaa-ajan asunnolla tai liikkuvana työnä matkoilla.

ehtojen tulee vastata johtotehtäviin osallistuvien työsuh-

misesta etänä tehtävään työhön tulee sopia työnantajan
kanssa erikseen.

työsuhteen ehtoja parempia. Käytännössä tämä tarkoit-

-

yläpuolelle.
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ilman työnantajan valvontaa. Säännös soveltuu esimerteellä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena tehty työ
luetaan työaikalain soveltamisen piiriin.

viikkoa.
Sopimus voidaan tehdä määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi-

4.3. Säännöllinen työaika

-

Säännöllisellä työajalla tarkoitetaan työsopimuksessa tai
Työaikalain mukaan säännöllinen työaika saa olla enintainen säännöllinen työaika voidaan etukäteen laaditun
viimeistään kahta päivää ennen uuden järjestelmän so-

40 tunniksi enintään 52 viikon ajanjakson aikana.

-

4.3.2. Lakiin perustuva paikallinen sopimus työajasta

Työaikalaki antaa työnantajalle ja työntekijälle mahdolenintään yhdellä tunnilla. Tällainen sopimus on mahdol-

tullut täyteen.

-

4.3.1. Työehtosopimukseen tai yleissitovaan
työehtosopimukseen perustuva paikallinen sopimus
työajasta

nalliset työmarkkinajärjestöt ovat työehtosopimuksella
siirtäneet työpaikoille mahdollisuuden sopia työajasta
tovaan työehtosopimukseen tai lakiin.

-

4.4. Työajaksi luettava aika

Työnantaja tai valtakunnallinen työnantajien yhdistys voi
sopia valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa työehtosopimuksella säännöllisestä työajasta laista poikkeapuolella.

-

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry on sopinut työehtoso-

-

sopimisen mahdollisuudesta työaikojen osalta.

-

Yleissitovan työehtosopimuksen (ks. tarkemmin työehtosopimuksista kappaleesta 2.2.) perusteella ja sen antamissa rajoissa voi myös järjestäytymätön työnantaja tehdä henkilöstön kanssa paikallisen sopimuksen työajoista.
tehdä henkilöstön tai henkilöstöryhmän kanssa. Paikal-
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-

työpaikalta (esimerkiksi lounastauko). Terveystarkastuk-

4.6. Lisätyö
sen työajan enimmäismääriä. Jos säännölliseksi työajak-

4.4.1. Matkustamiseen käytetty aika
ylempien toimihenkilöiden kohdalla yleensä lueta työaikaan. Kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaa ei kuiten-

-

ylitöiden laskemisen kannalta.
tamisesta työaikalain näkökulmasta työsuoritusta. Säännöllisen työajan aikana tehdystä matkustamisesta ja sen
erikseen mahdollisten ylityökorvausten saamiseksi.
jan ei lain perusteella tarvitse maksaa erillistä korvausta.
pimusten tai työpaikkakohtaisten sopimusten perusteel-

kieltäytyä. Työntekijä voi antaa suostumuksensa lisätyön
pyyntöä tai suostumusta.
-

4.7. Ylityö

tumusta kutakin kertaa varten erikseen. Suostumusta ei

-

4.5. Varallaolo
Tällaista varallaoloaikaa ei lasketa työajaksi.

töä tai hänen suostumustaan. Näin ollen työntekijällä ei ole
työnantajan kanssa.

-

Joissain tapauksissa työnantajan voidaan katsoa hyväk-

-

-

-

-

taan työnteko työajaksi ja siitä maksetaan työaikalain mukaiset korvaukset. Useimmiten kysymyksessä on ylityö.
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lanteessa työntekijä on työaikalain säännösten ulkopuo-

-

4.7.1. Vuorokautinen ylityö

sena työpäivänä yli lakiin perustuvan säännöllisen enim-

hänellä vielä tässä vaiheessa oikeus vaihtaa vapaana anTyönantaja ja työntekijä voivat sopia lisä- ja ylityön korvasäätelevät vuosilomalain säästövapaata koskevat säännökset (ks. tarkemmin vuosiloman säästämisestä kappaleesta 5.11.).

4.7.5. Ylityökorvaus erillisenä kuukausikorvauksena

neen. Johtavassa asemassa oleva työntekijä sekä työnte-

-

kiinteä ylityökorvaus normaalin kuukausipalkan lisäksi.

4.7.2. Viikoittainen ylityö
työviikon ulkopuolella. Jos työtä tehdään normaalistyöntekijä ei ole tehnyt säännönmukaisen työviikon aikajos työntekijä on tehnyt maanantaista perjantaihin sään-

työehtosopimuksilla koskemaan myös muita työntekijöitä
teollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan kiinteästä ylityökorvauksesta saadaan
sopia ylemmän toimihenkilön kanssa.
mihenkilön kuukausipalkasta on korvausta säännönmu-

luonteeltaan lisätyötä.

-

-

tu korvaus.

4.7.3. Tuntipalkan laskeminen ylityökorvausta varten

ten yleisen työehtosopimuskäytännön mukaan jakamalla
-

Kiinteän ylityökorvauksen tulee olla keskimäärin yhtä
teällä kuukausikorvauksella on syytä samalla sopia korva-

ta työehtosopimuksesta. Kuukausipalkalla tarkoitetaan
luontoisedut.
-

4.7.4. Ylitöiden korvaaminen

Työntekijällä on oikeus saada korotusosien mukainen ylityökorvaus rahassa.
käli asiasta sovitaan työntekijän kanssa. Tässäkin tapauk-

toimihenkilöille samansuuruinen.
nompaan lopputulokseen ylempien toimihenkilöiden
osalta kuin prosentuaaliset ylityökorvaukset.

4.7.6. Ylitöiden enimmäismäärät

Työntekijää voidaan hänen suostumuksellaan pitää yli-
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Työnantaja ja henkilöstön edustaja tai henkilöstöryhmä
voivat sopia enintään 80 tunnin vuotuisen lisäylityön teneljän kuukauden aikana ylity. Ylitöiden enimmäismääriä
teta toisistaan.

4.8. Sunnuntaityö
Sunnuntaityöllä tarkoitetaan sunnuntaina ja muuna kirkollisena juhlapyhänä tehtävää työtä. Sunnuntaityötä voi
-

4.10. Lepoajat
Useilla työpaikoilla noudatetut käytännöt kahvitauoista
eivät perustu lakiin. Säännökset kahvitauoista sekä muista erilaisista lepoajoista löytyvät joko työehtosopimuksesta tai työpaikan omista säännöistä.

4.10.1. Lounastauko

tekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen kannalta vält-

erikseen suostumuksensa.
-

säksi maksetaan myös lisä- tai ylityökorvaus.

-

4.10.2. Vuorokausilepo

vuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään

Esimerkki lisä-, yli- ja sunnuntaityön laskemisesta
TI

tumisoikeus työpaikalta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lyhyemmästä lepo-

4.9. Esimerkki lisä-, yli- ja sunnuntaityön
laskemisesta

TO

SU

Säännöllinen
työaika

-

Tehty

-

työnantaja ja henkilöstön edustaja voivat työntekijän
tämisestä. Tällöin vuorokausilevon tulee olla kuitenkin
-

-

8

9

10

12

4

4

Ylityö 50 %

-

-

1

2

2

-

-

5

Ylityö 100 %

-

-

-

-

2

-

-

2

lähtemisen ajankohdista.
ta syistä enintään kolmen peräkkäisen vuorokausilevon

Sunnuntaityötä 4 h

toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Jos vuorokausile-

vuorokausilevon korvaavat lepoajat viimeistään kuukauden kuluessa.

-

4.10.3. Viikoittainen vapaa-aika

-

den aikana. Tällöinkin vapaa-ajan tulee olla vähintään 24
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yhteyteen. Työntekijä voidaan määrätään töihin viikoit-

aika vapaana viimeistään kolmen seuraavan kuukauden
la korvaus voidaan antaa myös rahana. Rahakorvauksen
palkka.

-

Jos normaalin työviikon lisäksi tehdään töitä koko viikon-

va. Työaikalain mukaan säännöllisen työajan ylitys ja alimasta 120 tunnin liukumasaldosta sopiminen paikallisella
sopimuksella.
vapaa-ajalla.
-

4.11. Hätätyö

lemän säännöllisen työajan lisäksi.

-

Oikeuskirjallisuudessa vallitsevan kannan mukaan työntämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta. Työntekijä
voidaan kutsua tekemään hätätyötä vapaa-aikanaankin.
-

dollisuuksia hätätyön jälkeen.

-

-

tarvitsee työntekijän suostumuksen jo seitsemännen ja
mistä.

4.13. Työajan lyhentäminen
(ns. pekkasvapaajärjestelmä)
markkinajärjestöjen sopimuksin lyhentämään työaikaa
säännökset löytyvät kunkin alan työehtosopimuksista.

4.14. Työaikapankkijärjestelmä
4.12. Liukuva työaika
työntekijä itse voi sovituissa rajoissa määrätä työnsä päi-

työpäivän alussa ja lopussa.

18
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määräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata.
Tarkoituksena on edistää yritysten ja työyhteisöjen tuottys- tai työpaikkakohtainen paikallinen työaikapankkiso-

-

4.15. Työaikalain kanneajat ja rangaistukset
-

-

YTN-työsuhdeopas
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5.

VUOSILOMA
Vuosilomalakia sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön. Sopimus, jolla vähennetään työntekijälle vuosilomalain mukaan kuuluvia etuja, on mitätön. Työntekijä ei siis voi edes omalla suostumuksellaan luopua vuosilomaeduistaan.
Lomarahan tai lomaltapaluurahan maksaminen ei ole lakisääteistä, vaan niiden maksaminen perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin, työpaikkakohtaisiin sopimuksiin tai työntekijän omaan työsopimukseen. Asia kannattaa tarkistaa
soveltuvasta työehtosopimuksesta tai työnantajalta työsuhdetta solmittaessa.
Vuosilomalaki 18.3.2005/162

5.1. Peruskäsitteet
Ansaitsemisperiaate on vuosilomalain kantava ajatus.
maedun jokaiselta kalenterikuukaudelta.
sessä oleva loma pidetään.

saitaan.

määräytymisvuoden aikana
kertausharjoitukset

-

-

vollinen maksamaan työntekijälle poissaolosta huoli-

-

35 tunnin ansaintasäännön piirissä olevan työntekijän
vää ja 30 päivän aika on 42 kalenteripäivää.

Täysi lomanmääräytymiskuukausi on sellainen lomantyöntekijällä on vähintään 14 työssäolopäivää tai työssäolopäivän veroista päivää. Työssäolopäiviksi hyväksytään
tai tästä syystä vain osa kalenterikuukausista sisältää 14
-

lomana. Tämän lisäksi lomakorvauksella tarkoitetaan sitä
lainkaan ansaitse vuosilomaa.

Työssäolon veroinen aika on lueteltu vuosilomalaissa.
manmääräytymiskuukausien määrää. Työssäolon veroi-

makorvauksen lisäksi.

-

oma vuosiloma
vää lomanmääräytymisvuoden aikana
eräät lääkärintarkastukset
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paikkakohtaiseen sopimukseen tai omaan työsopimukseen.

5.2. Loman pituus

5.3. Vuosiloman kertyminen lomautuksen aikana
-

lomanmääräytymiskuukaudelta ansaitaan lomaa kaksi arkipäivää. Tällöin täyden lomanmääräytymisvuoden aikajatkunut vähintään vuoden ajan 31. maaliskuuta mennestäydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Tässä tapauksessa täyden lomanmääräytymisvuoden aikana kertyy 30

veroisina päivinä enintään 30 työpäivää kerrallaan. Tämä
myksessä jokaiselta lomautusjaksolta kertyy enintään 30
työssäolopäivien veroista päivää.
työssäolopäivien veroisiksi päiviksi luetaan kuusi kuu-

pyöristetään täyteen lomapäivään.
eli jos työntekijän työsuhde on jatkunut työsuhteen päät-

lomanmääräytymisvuoden vaihtumisesta.

5.4. Loman antaminen
Työntekijän kesäloma annetaan lomakautena työnanta-

lomaa.
Ansaitut vuosilomapäivät eivät ole työpäiviä vaan arkipäi-

määräämänä ajankohtana 1.10. - 30.4. välisenä aikana.

konpäivät tosiasiassa ovat henkilön työpäiviä.

-

Arkipäivillä vuosilomalaissa tarkoitetaan muita viikonpäivapunpäivää. Jos tällainen muuksi kuin arkipäiväksi kat-

nimimäärä lauantaipäiviä.

Kesäloma voidaan ainoastaan työntekijän suostumuksella antaa lomakauden ulkopuolella. Tällöin loma on kuitentalviloma voidaan työntekijän suostumuksella antaa yllämainitusta poiketen muulloinkin sen kalenterivuoden
-

-

vana kesänä.

-

kana he ovat olleet työsuhteessa. Tällaisen vapaan ajalta
heille maksetaan lomakorvaus.

5.2.1. Aikaprioriteettiperiaate

saolon johtuvan ensiksi alkaneesta syystä. Työneuvosto on
viksi. Jos esimerkiksi työntekijä on kuitenkin jo vuosilomalla
tävä työssäolopäivien veroisina päivinä.

-

-

heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla
denjaksoisina. Työntekijän suostumuksella tai kun töiden
taa erikseen yhdessä tai useammassa erässä se osa kejakaa vain työntekijän suostumuksella.
Työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä kolmen päivän pituista tai sitä lyhyempää loman osaa
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Ilman työntekijän suostumusta työnantaja ei myöskään

palkka saadaan kuitenkin maksaa työsuhteessa tavanmu-

mikäli tämä johtaa työntekijän lomapäivien lukumäärän
vähenemiseen.

5.6.1. Viikko- ja kuukausipalkkaiset työntekijät

Työnantajan määrätessä loman ajankohdan hänen on
-

too työnantajaa. Tämän vuoksi työnantaja joutuu korvaa-

viikko- tai kuukausipalkkainen työntekijä pitää lomansa
palkkaa. Työntekijän ansiot eivät siis voi vähentyä vuosiloman takia.
nut lomanmääräytymisvuoden aikana (esimerkiksi siir-

-

vien määrästä.

5.5. Sairauden vaikutus vuosilomaan

lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan perusteella määräytyvän viikko- tai kuukausipalkan mukaan.

5.6.2. Muut kuin viikko- tai kuukausipalkkaiset
työntekijät

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa tai
myöhempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään
jonka aikana hän on työkyvytön. Työntekijän on työnanmyydestään. Tämä siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä
vuosilomaa.

-

saadaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka laissa
annetulla lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä kertoimella (ks. oheinen taulukko). Tätä laskutapaa
noudatetaan myös provisiopalkkaisen henkilön osalta.
Tällöin keskimääräinen päiväpalkka saadaan jakamalla
lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut tai maksettavaksi erääntyneet provisiot lomanmääräytymisvuoden
aikana tehtyjen työpäivien lukumäärällä.

-

erikseen näille kahdelle osalle. Tällöin lomapalkka lasketaan kuukausipalkan osalta kuten muillekin kuukausipalksille työntekijöille.

-

kausipalkan perusteella.

5.6. Lomapalkka

osuus.
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vuoden ansioista alle vuoden jatkuneissa palvelussuhteis-
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lkm

Kerroin

lkm

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

5.7. Lomakorvaus

Kerroin

lomana. Tämän lisäksi lomakorvauksella tarkoitetaan sitä
lainkaan ansaitse vuosilomaa.

5.7.1. Lomakorvaus työsuhteen jatkuessa

-

16

-

räytymisvuoden loppuun mennessä vähintään vuoden.
Tällöin ei kuitenkaan palkkaan lueta hätätyötä tai ylityöstä
-

laskusääntö on olemassa sellaisille osa-aikaisille työntekimiskuukautensa joudutaan neljäntoista päivän säännön
sijasta laskemaan 35 tunnin säännön mukaan ja joiden
Näille työntekijöille maksetaan lomapalkkana 9 prosent-

5.7.2. Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

-

tai jos työsuhde on lomanmääräytymisvuoden loppuun

korvauksen määrä lasketaan tällöin soveltuvin osin käyt-

palkkaan lueta mukaan hätätyöstä ja ylityöstä peruspal-

-

5.6.3. Lomapalkan laskennassa käytettävä palkka
lomanmääräytymiskuukaudeksi.

loman aikana. Jos työntekijä ei käytä luontoisetua loman

mistä sopivat uudesta myöhemmin alkavasta työsuhteesseuraavan työsuhteen aikana. Tällainen sopimus on teh-

ei makseta verohallituksen määräämää verotusarvoa. Tällöin loman ajalta voidaan joko antaa etu ruokalipukkeese voidaan korvata rahassa verohallituksen määräämän
verotusarvon suuruisena. Kun työntekijä maksaa ruoka-

si.

-

5.8. Lomaraha ja lomaltapaluuraha
ei ole laissa. Näitä etuuksia koskevat säännökset löytyvät yleensä työehtosopimuksista. Työehtosopimuksia on
kuitenkin lukuisa määrä ja ne poikkeavat sisällöltään huotapaluurahaa koskevia sääntöjä voidaan käsitellä tässä
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lomaltapaluurahaa maksetaan myös lomakorvauksen
yksityiskohdat on aina syytä tarkistaa työsuhteeseen soKaikki ylemmät toimihenkilöt eivät ole työehtosopimusten soveltamisalan piirissä. Näiden henkilöiden on aina
syytä sopia lomarahasta tai lomaltapaluurahasta työsoluurahan maksamista myös lomakorvauksen yhteydessä

tään 6 päivää ja työnantajan kanssa sopimalla enintään
12 päivää. Jos työntekijällä kuitenkin on paremmat vuosilisäksi työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia lisä- ja
tä säästövapaaseen. Säästövapaata työntekijä saa täysin
seen.
lukumäärästä työnantajan ja työntekijän on neuvoteltava
dasta. Työnantaja ei voi kieltää loman säästämistä työn-

5.9. Työnteko loman aikana
työssä. Itse vuosilomaa ei siis miltään osin voida antaa
rahana.

tan määrää arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa
työntekijän työtehtävien luonne ja siitä työn järjestelyille
-

5.10. Vuosiloma ja työsuhteen irtisanominen
välillä.
kuitenkin olemassa eräs vuosilomaa koskeva erityinen
taan loman viimeistä päivää seuraavana päivänä. Tämä

työntekijälle hänen määräämänään ajankohtana kuitenkin aikaisintaan seuraavalla lomakaudella. Työntekijän on
Säästövapaan aikana työntekijälle maksetaan normaali

-

5.12. Vuosilomasaatavien vanheneminen

-

Työntekijän oikeus vuosilomapalkkaan tai lomakorvaukseen vanhenee kahden vuoden kuluessa sen kalen-

min määrännyt kysymyksessä olevan vuosiloman ajantekijän suostumusta.

lomarahaan tai lomaltapaluurahaan vanhenee samassa
haa tai lomaltapaluurahaa maksetaan.

5.11. Vuosiloman säästäminen
Työntekijällä on mahdollisuus säästää osa vuosilomasosan siirtämisestä säästövapaaksi. Jos loman säästämiei aiheudu työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle va-
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6.

PERHEVAPAAT
Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin. Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat on sidottu äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakauteen. Hoitovapaata voi saada lapsen hoitoa varten, kunnes lapsi täyttää kolme
vuotta. Perhevapaisiin luetaan myös osittainen ja tilapäinen hoitovapaa.
Työnantajalla ei ole lakisääteistä palkanmaksuvelvollisuutta perhevapaiden ajalta. Monilla työehtosopimuksilla on
kuitenkin sovittu täyden palkan maksamisesta kolmen ensimmäisen äitiyslomakuukauden ajan ja kolmen ensimmäisen tilapäisen hoitovapaapäivän ajan.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55 (4. luku)
Sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 (21–23 ja 23g §)

6.1. Oikeus äitiys- , erityisäitiys-, isyys- ja
vanhempainvapaaseen

kannalta ole mahdollista. Tällöin yhden kuukauden ilmoi-

-

synnytysaikaa.

tämään raskauden ajaksi riskitöntä työtä.

-

Isyysvapaa uudistui 1.1.2013. Isällä on oikeus yhteensä
voi pitää enintään 18 arkipäivää vapaata samaan aikaan

rustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat lapsen hoitoedellysen vanhemman vakava ja pitkäaikainen sairastuminen
edellytyksissä tapahtunut muutos.

arkipäivää. Isyysrahapäivät eivät myöskään vähennä van-

-

perustellusta syystä vähintään kuukauden ilmoitusajalla.
-

6.2. Vapaista ilmoittaminen
yhden kuukauden ilmoitusaikaa. Yhden kuukauden ilmoi-

tästä ilmoitetaan työnantajalle niin pian kuin mahdollista.

6.3. Työnteko äitiys- ja vanhempainrahakauden
aikana
-

hön menon ja siitä johtuvan lapsen hoidon järjestämisen
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-

synnytysaikaa eikä kahden viikon aikana synnytyksen jälkeen. Työnantaja ja työntekijä voivat milloin tahansa kesTyönantaja ja työntekijä voivat sopia osa-aikatyöstä vanhempainrahakauden aikana. Työntekijällä on tällöin oi-

-

kaisempaa työaikaa.

-

tapäivän.

-

työntekijä sopivat vapaasta ja sen järjestelyistä. Työnanaiheutuu tuotannolle tai palvelutoiminnalle vakavaa haitmisen perusteista.

6.4. Hoitovapaat

-

-

6.4.1. Hoitovapaa

-

Työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen lapsensa tai
-

perusopetuksessa.

sossa 6.2.

kuukauden pituista jaksoa. Työnantaja ja työntekijä voina toinen vanhemmista tai huoltajista voi kuitenkin pitää
yhden jakson hoitovapaata.

-

6.4.3. Tilapäinen hoitovapaa

Kun työntekijän lapsi tai muu hänen taloudessaan vakion työntekijällä oikeus saada hoidon järjestämiseksi tai
tuus on enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus

tetaan työnantajalle viimeistään kuukausi ennen muutosjakson yhteydessä. Perusteltuna syynä hoitovapaan kes-

hoitovapaasta ja sen arvioidusta kestosta niin pian kuin
-

6.5. Poissaolo pakottavista perhesyistä

6.4.2. Osittainen hoitovapaa
-

on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään
van vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhempi

26
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vuoksi.

perusteesta.

6.6. Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen
hoitamiseksi
Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa
taja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.

ennen työhön paluuta. Työntekijän on työnantajan pyynlä jaksossa 6.2.

-

6.7. Palkanmaksuvelvollisuus perhevapaiden
ajalta
Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole palkanmak-

-

osana työsopimusta.
Työehtosopimusten mukaan on tavanomaista maksaa
delta. Tilapäinen hoitovapaa on työehtosopimusten mukaan palkallista yleensä kolmen päivän ajalta. Palkallisen
vapaan pituus voi kuitenkin olla alakohtaisen työehtosopimuksen mukaan tätä pidempi.
vanomaista sopia osana työsopimusta.

-

6.8. Työhönpaluuoikeus perhevapaiden päätyttyä
vastaavaa työsopimuksen mukaista työtä. Jos tämäkään
mukaista työtä.
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7.

OPINTOVAPAA
Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jona työntekijä on vapautettu työsuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Julkisen valvonnan alainen koulutus oikeuttaa pääsääntöisesti opintovapaaseen.
Opintovapaan myöntäminen ei edellytä, että koulutus liittyy ammattiin tai työtehtäviin.
Opintovapaalaki 9.3.1979/273

7.1. Opintovapaan hakemiseen oikeutetut
henkilöt

päätoimisessa itseopiskelussa opintoja ohjaavan opet-

Jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen sen
tään vuoden. Opintovapaata voi tällöin saada enintään
useammassa erässä.
Työntekijällä on oikeus enintään viisi päivää kestävään
antajaan yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään kol-

Jos opintovapaan myöntäminen hakemuksessa maitää opintovapaan alkamisajankohtaa enintään kuudella
kuukaudella kerrallaan. Jos kyseessä on harvemmin kuin
voi tällä perusteella siirtää opintovapaata enintään kaksi

7.2. Opintovapaan hakeminen ja myöntäminen

vapaata.
-

-

opintojen alkamista. Jos opintovapaata haetaan enintään
nitellun opintovapaan alkamista. Työnantaja ja työntekijä
voivat sopia myös muunlaisesta järjestelystä.
Opintovapaahakemuksesta tulee käydä ilmi

työpäivää
viimeistään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai
tään viisi työpäivää.

tymisajankohta
hakemuksen kohteena olevan koulutuksen ja opiskelun muoto ja tavoite
onko kysymyksessä aikaisemman opintovapaan aikaminen
oppilaitos tai muu koulutuksen tai opetuksen järjestä-

7.3. Työsuhteen jatkuminen opintovapaan aikana

valvoma tutkinto on

Työsuhde jatkuu opintovapaan aikana. Opintovapaan

-

opetus- ja työvoimaviranomaiset.

-

28
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vuoden aikana.

-

7.4. Työntekijän oikeus siirtää tai keskeyttää
opintovapaa

palkansaajalle aikuiskoulutustuki voidaan myöntää sovitel-

samankaltaiset edellytykset kuin opintovapaan myöntämiseen. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto. Se

Työntekijä voi siirtää yli viideksi päiväksi myönnetyn opin-

toa Kelasta.

-

viimeistään kaksi viikkoa ennen opintovapaan alkamista.
opintovapaan ajaksi määräaikaisen työsopimuksen opinmispyynnön johdosta.

-

Jos työntekijä on työkyvytön opintovapaan aikana sairau-

työnantajalta pyytää. Tällä tavoin keskeytyneen opintova-

7.5. Työntekijän taloudelliset edut opintovapaan
aikana
työsuhde on voimassa koulutuksen ajan ja on kestänyt
päätoimisena vähintään vuoden samaan työnantajaan
koulutuksen alkamiseen mennessä.
mennessä ollut suomalaisen työnantajan palveluksessa
-

Palkansaajalla aikuiskoulutustuki muodostuu perusosas-
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8.

VUOROTTELUVAPAA
Vuorotteluvapaa tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka työntekijä voi käyttää haluamallaan tavalla; esimerkiksi opiskeluun, koulutukseen, kuntoutukseen, lasten hoitoon, harrastuksiin tai lepoon.
Vuorotteluvapaan ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Vuorotteluvapaata voivat pitää työntekijät,
virkamiehet ja viranhaltijat. Työnantajalle vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden saada joustavuutta ja uutta osaamista työyhteisöön. Vuorotteluvapaan sijaisuus antaa mahdollisuuden työttömälle määräaikaisen palvelussuhteen
avulla ylläpitää ja kehittää työtaitoja sekä parantaa mahdollisuuksiaan sijoittua työmarkkinoille.
Vuorotteluvapaalaki 30.12.2002/1305

8.1. Työsuhteen jatkuminen vuorotteluvapaan
aikana

-

lukielto (päätyöstä) on voimassa.

8.2. Vuorotteluvapaasta sopiminen

lasketaan kaikki aikaisempi työ- tai virkasuhteessa ja yrittäjänä tehty työ. Työssäoloon rinnastetaan myös perhevapaat ja asevelvollisuusaika. Työssäoloajasta enintään
-

sitoutuu vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työ- ja elinkeino-

8.4. Vuorotteluvapaan pituus

olevan henkilön vapaan ajaksi. Sopimusmalleja saa työ- ja
elinkeinotoimistoista.

-

8.3. Vuorotteluvapaan edellytykset
taiseksi voimassa olevassa eli vakituisessa työsuhteessa

raudesta ja tapaturmasta johtuva poissaolo rinnastetaan
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8.5. Työttömän palkkaaminen vapaan ajaksi

ka työntarve on suurin ja jonka työllistymisedellytysten
voidaan arvioida parantuvan määräaikaisen työn avulla.

-

8.7. Vuorottelukorvauksen hakeminen

tehnyt. Jos työnantajan palveluksessa oleva osa-aikainen
-

vapaan sijaiseksi ja näin ollen vapaaksi jääneeseen työhön voidaan palkata työtön työntekijä työ- ja elinkeinotoimistosta.

-

datetaan määräaikaisia palvelussuhteita koskevia lakeja

-

elinkeinotoimistolle.
tömän lausunnon saamisesta alkaen. Korvausta haetaan
-

-

viikon ajalta ennen vapaan alkamista sekä kopio vuorot-

vuoksi mahdollista.

8.6. Vuorottelukorvaus

-

-

luvapaata edeltävistä palkkatuloista.

-

8.8. Erityiskysymyksiä

-

työnantajan kanssa.

-

vanhempainvapaan alkaessa.
saa sairauspäivärahaa.

ei lapsikorotuksia oteta huomioon. Korvaus on veron.
-

sempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahajoissa varmistaa omasta eläkelaitoksestaan miten
-

-

värahan perusteella.

-

Sijainen voidaan palkata perehdytyksen ajaksi yleenkahden vuoden kuluessa sen alkamisesta.
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korvaus.
ukseen.
sen suuruuteen.

-

taan ja sen päätöksestä edelleen vakuutusoikeuteen.

lakisääteisenä toimielimenä.
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9.

IMMATERIAALIOIKEUDET
TYÖSUHTEESSA
Immateriaalioikeuksien tarkoituksena on estää muita käyttämästä yrityksen tai yksilön henkisen luomistyön tuotteita
ammattimaisesti hyväkseen. Tässä oppaassa käsitellään ylemmille toimihenkilöille työsuhteessa merkityksellisiä immateriaalioikeuksia eli työsuhdekeksintö- ja tekijänoikeuksia.
Tekijänoikeus antaa suojaa luovan työn tuloksena syntyneelle omaperäiselle kirjalliselle tai taiteelliselle teokselle. Työsuhdekeksinnön on puolestaan oltava konkreettinen ja teollisesti käytettävissä oleva keksintö, joka on lopputulos
luovasta toiminnasta ja saavutettu uudella oivalluksella. Lisäksi sen tulee olla uusi verrattuna siihen, mikä on tullut
tunnetuksi ennen patentin hakemispäivää. Keksinnön tulee olla myös konkreettinen ja teollisesti käytettävissä.
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 29.12.1967/656
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369
Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin 11.1.1991/32 (3 §)

9.1. Työsuhdekeksinnöt

-

sa oikeus keksintöön. Tästä asiasta säädetään laissa oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin. Keksintöä ei ole
-

9.1.1. Keksinnön patentoitavuus
-

Työnantajalla on toisaalta velvollisuus maksaa keksinnön
taan sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yritykset.
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle työssä annetun
sintöön.
Jos keksintö on syntynyt työntekijälle kuuluvien työ-

menetelmille.
-

hänen toiminta-alaansa.
Jos työnantajan toiminta-alaan kuuluva keksintö on
tella työntekijän kanssa.
Jos työntekijän tekemä keksintö on syntynyt ilman yhon etuoikeus neuvotella työntekijän kanssa oikeuksista keksintöön.
-

-

misen jälkeen. Sopimuksella tätä aikaa voidaan pidentää

9.1.2. Oikeudet hyödyntää työsuhdekeksintöä

määnsä keksintöön. Työsuhdekeksinnöt eroavat kuitenkin
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9.1.3. Menettely

-

ymmärtää keksinnön. Työnantajan pyynnöstä työntekijän
dessä työsuhteeseen keksintö on syntynyt.
saa määrätä keksinnöstä tai ilmaista mitään sitä koskevaa

-

tekijän oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen. Tällöin siis
nen keksintökorvaus.

9.2. Korkeakouluissa tehtävät keksinnöt
oppilaitoksissa tehtäviin keksintöihin on 1.1.2007 lukien
palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteessaan
sintöihin sekä Suomen Akatemian tutkimusvirassa olevi-

jonka mukaan hänen tarkoituksenaan on hakea keksintehtävät keksinnöt jäivät lain soveltamisalan ulkopuolel-

9.1.4. Keksintökorvaus
-

osalta. Korkeakouluissa ja vastaavissa tapahtuva tutkimustoiminta ja siinä syntyvät keksinnöt jaotellaan avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Sopimus-

seikkojen merkitys keksinnön syntymiselle. Tällaisia ovat

yhteistyökumppanin kanssa tehtäviin sopimuksiin tai
muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvissa tutkimushankkeissa syntyvien keksintöjen oikeuksia ja kor-

ratkaisun yhteys työntekijän työsuhteeseen. Usein kek-

oikeudet keksintöön. Sen sijaan avoimessa tutkimuksessa
määnsä keksintöön.

9.2.1. Korkeakoulun määritelmä

Korkeakouluilla tarkoitetaan laissa oikeudesta korkeasunnot eivät ole sitovia. Käytännössä niitä kuitenkin varsin

tai yhteisiä erillislaitoksia.

9.2.2. Avoin tutkimus

kunnioitetaan.
Oikeus kohtuulliseen korvaukseen keksinnöstä vanhenee
-

tehdään palvelussuhteessa korkeakoulujen tutkimuskorkeakoulujen ulkopuolisia sopimuskumppaneita;

9.1.5. Sopiminen

töohjesääntö. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia oh-
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johon ei sisälly muita kuin tulosten julkaisemista koskevia määräyksiä; tai
korkeakoulu ja tutkimusyhteistyökumppani ovat ennen
mus on avointa tutkimusta.

9.2.3. Sopimustutkimus

Sopimustutkimuksella tarkoitetaan
-

muuta kuin avointa tutkimusta tai edellisessä alaainakin yksi korkeakoulujen ulkopuolinen taho joko
-

9.2.4. Keksintöilmoitukset

9.2.7. Keksijän oikeus korvaukseen

jällä on oikeus saada keksinnöstä kohtuullinen korvaus.
-

sintö syntynyt avoimessa tai sopimustutkimuksessa taik-

tämän lain korkeakoululle sallimista toimenpiteistä ilman
aiheetonta viivästystä ja viimeistään kahden kuukauden

on mitätön.
koulun keksinnöstä saamat tuotot. Korkeakoulun on an-

9.2.8. Vanhenemisaika

Keksijän oikeus korvaukseen keksinnöstä vanhenee 10
tavansa oikeudet keksintöön. Keksijä voi katkaista vanhenemisajan nostamalla korvauskanteen vireille kymmenen
-

sisältävän keksintöilmoituksen. Ilmoituksessa on myös
-

9.2.5. Oikeus keksintöön avoimessa tutkimuksessa

Oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetussa
tainen antamaan lausuntoja oikeudesta korkeakouluissa
tehtäviin keksintöihin annetun lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Jos osapuolet eivät esimerkiksi pääse

-

kuuden kuukauden kuluessa keksijän tekemästä keksin-

ko tämä hyödyntää keksintöään itse.

9.2.9. Riitojen ratkaisu

-

keksintölautakunnalta.

-

viin keksintöihin annetun lain soveltamisalaan kuuluvissa

9.3. Tekijänoikeudet
Tekijänoikeus antaa suojaa luovan henkisen työn tuloksena syntyneelle omaperäiselle kirjalliselle tai taiteelliselle
-

9.2.6. Oikeus keksintöön sopimustutkimuksessa

mustutkimuksessa syntyviin keksintöihin kuuden kuukauden kuluessa keksijän tekemästä keksintöilmoituksesta.

tekijänoikeuden suoja perustuu useisiin kansainvälisiin
sopimuksiin.
tävät sisällään oikeuden määrätä teoksen kappaleiden
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sön saataviin. Tekijällä on siten oikeus kieltää muita käyttämästä teosta.

-

kohdalla omaperäisyyden vertaamalla teoskappaleen
antamaa kokonaisvaikutelmaa muihin olemassa oleviin
teoksiin.

9.3.2. Tekijänoikeudet työsuhteessa

tekijää loukkaavassa yhteydessä.
roidun piirin piirimallien osalta Suomessa ei ole säädetsuhteessa luomiin teoksiin normaalin toimintansa edeltuote sekä taidekäsityön ja taideteollisuuden tuote.
-

yleisluontoisuutensa ansiosta. Toisaalta juuri tämän yleis-

kirjallisen teoksen käsite on tekijänoikeudessa muutenmyös ilman erityismainintaa.

9.3.1. Teoskynnys

-

hön ryhtynyt ei olisi tehnyt täysin samanlaista teosta. Sen
-

kijälle.

-

oikeuksiaan on varsinkin työsuhteen aikana käytännössä
-

-

Kilpailevan toiminnan kielto voi estää työntekijää hyö-

jäkään ei saa kilpailla tämän oikeuden kanssa.
Teoksen taustalla olevat ideat samaten kuin teoksesta il-

telmät eivät myöskään saa tekijänoikeuslain mukaista
tai sen tarkoitus eivät saa suojaa. Saman lopputuloksen

lisuus.

9.3.3. Tietokoneohjelmat

-

-

-

tekijänoikeus työ- tai virkasuhteesta johtuvia tehtäviä
-
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sääntöä sovelletaan myös työ- tai virkasuhteesta johtuvia
ei kuitenkaan koske korkeakoulujen opetus- tai tutkimus-

9.3.4. Integroidun piirin piirimalli

ty erillisessä laissa. Työsuhteessa luotuun piirimalliin so-

tehtäviä. Asiasta voidaan kuitenkin sopia toisin.

9.3.5. Tekijänoikeudesta sopiminen

-

-

voi antaa saajalleen teokseen yksinoikeuden tai pelkän
-

-

keuksien siirtyminen.

-

olosuhteita ratkaistaessa kenelle oikeus teokseen kuulaajemman oikeuden työntekijän teokseen.
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10.

TYÖELÄMÄN TIETOSUOJA
Työnantajille on monissa tilanteissa tärkeää kerätä työntekijöistä henkilötietoja, jotka voivat luonteeltaan olla yksityisyyden suojaa koskevia. Tästä tietojen keräämistarpeesta ja yksityisyyden suojan yhteensovittamisesta säännellään
henkilötietolaissa ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa. Jälkimmäisessä säädetään myös mm. työpaikalla tapahtuvasta kameravalvonnasta, sähköpostiviestin suojasta ja henkilö- ja soveltuvuusarviointi- sekä huumausainetesteistä.
Henkilötietolaki 22.4.1999/523
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516

10.1. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
vollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille
tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonedes työntekijän tai työnhakijan suostumuksella.
-

se on rekisteröinyt työntekijöistään. Jokaisella työntekijäl-

10.2. Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely
Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydenitseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muual-

-

-

Työhönotossa voidaan kerätä lähinnä hakijan pätevyyden

-

koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työn-

-

niitä käytetään työntekijää koskevassa päätöksenteossa.
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tymisen jälkeen.

-

-

10.3. Huumausainetestit

-

lytykset ovat erilaisia työnhakijoiden ja jo palveluksessa
antaja vastaa todistuksen hankkimisesta aiheutuvista
todistusta voida työnhakijalta tai työntekijältä pyytää tai
laista vaikutusta.
Jos työnhakijoille tai työntekijöille on tarkoitus tehdä
päihdeohjelma.
-

kentely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomishuumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riiplenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisten kanssa ja joihin ei
mausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään selkoituksiin.

-

-

Työnhakuvaiheessa työnantaja voi pyytää huumausaine-

-

tellut määräykset.

10.3.1. Työnhakijoiden huumetestaus

työsopimuksen tekemistä tai työntekijälle ennen työeh-

huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi

10.3.2. Huumetestit työsuhteen aikana

jä on huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä.

-

tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden
suojaa tai oikeuksia tai

sena tai huumeista riippuvaisena

-

työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suuremsuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

-
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suojaamille yleisille eduille tai loukkaa rekisteröityjen
yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
-

säädännössä säädetään. Tämä koskee myös alkoholi- ja
-

riskin syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää tai
-

koskevia säännöksiä voidaan tuomita lain yksityisyyden
suojasta työelämässä rikkomisesta sakkoon.

-

10.6. Kameravalvonta
rustuvaa valvontaa. Tässä käsitellään vain työpaikalla to-

10.4. Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit
siinä laajuudessa kuin se on tarpeen työsuhteen ja työ-

omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi. Kameravalvonta on
-

-

luonteeseen.
-

kään saa olla kameravalvontaa.

-

Pääsäännöstä poiketen työnantaja voi kuitenkin kohdenJos työnantajan palveluksessa oleva työntekijä on kieltäykoskeviin toimenpiteisiin.

omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja
-

työntekijän tulee saada selvitys lausunnon sisällöstä.

esineitä tai

-

kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi tulevan

10.5. Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen

ja työntekijän välillä.

denhuollon palveluja siten kuin terveydenhuollon lain-
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tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen ilmei-
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10.6.1. Kuvatallenteen käyttäminen

jän suostumukseen. Työnantaja saa hakea esille ja avata
-

10.7.1. Työnantajan huolehtimisvelvollisuus

Työnantaja ei voi hakea esille ja avata työntekijän sähkötasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun
taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän ja
epäasialliseen käytökseen tai
työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitämiseksi.
-

hoitaa poissaolevalle työntekijälle kuuluvia tehtäviä
tai
tehtävään hyväksymälle henkilölle tai toiseen omassa
käytössään olevaan työnantajan hyväksymään osoitteeseen tai
tekijän poissa ollessa tämän valitsema työnantajan
-

-

työnantajan on toimintansa tai työtehtävien asian-

-

10.7.2. Työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien
esille hakeminen

käytetään.
-

10.7. Sähköpostiviestin suoja

kohtaiseen yhteydenpitoon.

-

-

-

-

-

-

työntekijän tehtävien ja vireillä olevien asioiden vuok-

estyneenä.
-

tehtäviään ja työnantajalle kuuluvia viestejä ei voida
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työntekijän suostumusta ei voida saada kohtuullisessa

ke kiinteän tai matkapuhelinverkon puhelinpalvelujen

-

10.8.1. Huolehtimisvelvollisuus ja suunnittelu- ja
yhteistoimintavelvoite
-

10.7.3. Työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien
avaaminen

ehkäisemiseksi
-

-

akkaiden palvelemiseksi tai toimintojensa turvaamiseksi

lisuustoimenpitein;

-

taa.

seksi
-

-

-

-

eikä sen sisältöä saa käsitellä laajemmin kuin on tarpeen
-

-

-

-

10.8. Sähköisen viestinnän tietosuojalain
13 a - 13 k §:n (Lex Nokia) tuomat uudistukset
tunnistamistietojen käsittelyyn

-

yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja

henkilöt.

sä päätökset työntekijöille tai heidän edustajilleen si-
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ten kuin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun
ten kuin yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain

tetulle.

-

10.8.2. Tunnistamistietojen tarkastelun kohteena
olevat asiaryhmät
-

tai sen yhteistyökumppanin elinkeinotoiminnan kannalta
Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan elokuuhun
-
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43

11.

TYÖTERVEYSHUOLTO
Työterveyshuoltolaissa säädetään työterveyshuollosta, joka työnantajan on järjestettävä. Työterveyshuolto on osa perusterveydenhuoltoa ja työsuojelua. Työnantajan velvollisuudet kattavat ehkäisevän työterveyshuollon toimenpiteet,
eikä kyse siis ole sairaanhoidosta.
Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383

11.1. Tarkoitus ja soveltamisala

-

sairauksia ja tapaturmia sekä edistää työn ja työympätakykyä pyritään edistämään työuran eri vaiheissa. Tasaakka.
Työterveyshuollon palveluiden järjestämisvastuu on työn-

sen tulee kuvata edellä todetut seikat erillisessä selvityksessä tai osana työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa
tai työsuojelun toimintaohjelmaa.
Työnantajan on informoitava työterveyshuoltoa työntekijän työkykyä koskevista muutoksista. Työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja työssä jatkamismahdollisuuksien

työntekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työter-

sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään sil-

edustajistaan.
-

Kun työnantaja valmistelee päätöksiä työterveyshuollon
nassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Ky-

palvelussuhteita. Järjestämistarve toki vaihtelee työpai-

mahdollisuus tehdä ehdotuksia työterveyshuollon ke-

11.2. Työnantajan velvollisuudet

tavasta seikasta.

löstöstä ja työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista joh-

esimerkiksi yö- tai ylitöistä johtuvan työ- ja lepoaikojen
järjestelyn.
-

tehtävä palvelusta kirjallinen sopimus. Sopimuksessa todetaan työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelu-
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-

kunnassa tai muussa korvaavassa yhteistoimintamenettelyssä tai yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Alle
henkilöstölle varataan tosiasiallinen mahdollisuus osallis-

11.3. Työterveyshuollon toteuttaminen
Työnantajalla on oltava työterveyshuollosta kirjallinen
toimintasuunnitelma. Se voi olla osa työsuojelun toiminohjelmaa tai -suunnitelmaa. Toimintasuunnitelman tulee
oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet.
Jos työnhakijalle tai työntekijöille on tarkoitus tehdä

Työnantaja voi työterveyshuoltolain mukaisten palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita
tyislääkäritasoista terveydenhuoltoa. Näitä palveluja
osa-aikatyössä.

11.4. Tietojen käsittely työterveyshuollossa
-

pyritään päihteiden käytön ehkäisemiseen ja päihdeon-

muutoksista.
Työterveyshuolto perustuu työpaikkaselvitykseen. Siinä
paikalla.

-

sekä työympäristöstä ja työntekijöiden ominaisuuksista
aiheutuva erityinen sairastumisen vaara. Näiden tekijöiden ja työpaikkakohtaisten tarpeiden pohjalta määritellään työterveyshuollon jatkotoimenpiteet.

toja mm. suoritetuista terveystarkastuksista ja niiden tuloksista.

Työnantajan työterveyshuoltoon kuuluvat mm. seuraavat

-

Työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuu-

joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpai-

työterveyshuollon menetelmien pohjalta.

-

mm. terveystarkastuksin. Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta työterveys-

henkilön kirjallista suostumusta.

Toimenpide-ehdotukset ja niiden toteutumisen seuranta. Toimenpiteet koskevat mm. työturvallisuuden
tyksiin ja työkyvyn edistämistä.
Tietojen antaminen ja neuvonta. Työntekijän on perustellusta syystä saatava mm. selvitys työkuormituksestaan.
ranta ja kuntoutukseen ohjaaminen.
-

löin työterveyslääkäri saa antaa työnantajalle ja työsuojeluviranomaisille kirjallisen lausunnon terveystarkastusten
-

rahaa.

-

Osallistuminen työturvallisuuslaissa tarkoitetun ensiavun
järjestämiseen.
-

Työnhakijalle tai työntekijälle suoritetun huumausainetuksen sisällöstä säädetään yksityisyyden suojasta työelä-
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12.

TYÖTURVALLISUUS
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Laki tähtää työntekijän fyysisen ja
henkisen terveyden sekä työkyvyn ylläpitämiseen koko työuran ajan. Tavoitteena on, että työntekijä siirtyy terveenä
eläkkeelle. Lisäksi pyritään ehkäisemään ennalta työtapaturmia, ammattitauteja sekä työstä ja työympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Lain lähtökohta onkin työpaikan turvallisuuden kokonaisvaltainen hallinta. Työsuojeluvaltuutetun tehtävistä ja valinnasta on tietoa kappaleessa 16.4.
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

12.1. Mihin lakia sovelletaan?

-

vään palkkatyöhön. Tavanomainen harrastustoiminta on

työhön.

sisen terveyden rinnalle. Sitä suojellaan samalla tavalla

jota tehdään sopimuksen perusteella esimerkiksi työntekijän tai työnantajan kodissa.

kuuluva ja laissa nyt kielletyksi säädelty toiminta koskee
työpaikalla esiintyvää työntekijään kohdistuvaa ja hänen
-

12.2. Työnantajan työturvallisuusvelvollisuudet

sukupuolinen häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu.

keva säännös. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä
-

senäistä tarkkailua. Työsuojeluviranomaiset valvovat lain

-

12.1.1. Vuokratyö
suuslain työnantajaa koskevia säännöksiä.

-

heellisista varotoimista.

-

-

12.1.2. Muut soveltamisalaan kuuluvat työt

Työturvallisuuslakia sovelletaan mm. oppilaan ja opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä. Tällä tarkoitetaan
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vähemmän haitallisilla
taan ennen yksilöllisiä

-

merkiksi työterveyshuollon asiantuntemusta.

-

12.2.3. Erityistä vaaraa aiheuttava työ
puolella.
toimivuuteen. Työnantajan edellytetään tarkkailevan työyhteisöä mahdollisen työntekijöiden häirinnän ja muun

tällaista työtä saa tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön soveltuva työn-

tetään huomiota työolosuhteiden parantamiseen. Työn-

tämään työntekijä raskauden ajaksi tälle sopiviin työtehtäviin.

fyysisiä tai sosiaalisia. Työnantajan edellytetään ryhtyvän

12.2.4. Työympäristön ja työn suunnittelu

tamaan työturvallisuuslaissa työnantajan velvollisuudek-

-

den vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen.
mioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset.
-

12.2.1. Työsuojelun toimintaohjelma
-

työntekijöiden henkisten ja fyysisten edellytysten välistä

Kuormitustekijät vaihtelevat erilaisissa työtehtävissä.

työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.

12.2.2. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi

-

-

niiden merkitys työterveydelle ja -turvallisuudelle. Työn-

on esimerkiksi matkustaminen tai velvoite vastata puhelimeen tai sähköposteihin työajan ulkopuolella. Työajoilla
-

12.2.5. Opetus ja ohjaus

siin työtapoihin.

-

12.2.6. Yhteistoiminta

Työturvallisuus on työnantajan ja työntekijöiden yhteisasioissa ehdotuksia työnantajalle. Työnantajan tulee vastata näihin ehdotuksiin.
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12.3. Työntekijän työturvallisuusvelvollisuudet ja
-oikeudet

12.5. Työpisteen ergonomia ja näyttöpäätetyö
-

tamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin
-

-

-

suudesta ja terveydestä.

työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallis-

tämä henkistä tai fyysistä.
-

12.3.1. Vikojen poistaminen ja niistä ilmoittaminen
-

löinkin asiasta tulee tehdä ilmoitus.

Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehtaan ryhtyä.

12.6. Väkivallan uhka ja häirintä
tään mahdollisuuksien mukaan jo ennakolta. Työpaikalla
Tällaista työtä ja työpaikkaa varten työnantajan on laa-

12.3.2. Oikeus pidättäytyä työstä

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai
-

vuus.

-

-

-

-

12.4. Työn kuormitustekijöiden välttäminen
-

kaikenlaista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.
kan olosuhteista.
voi olla myös fyysistä. Ääritapauksissa kysymykseen tu-

tai -tehtävät. Tällaisia tekijöitä voivat olla myös yhtäjaksoityön hallinnasta tai työjärjestelyistä johtuvat seikat. Jos työ

sen poistumisen työpisteestä.
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esimiesasemassa oleva henkilö.
-

12.8. Työpaikan ja työympäristön rakenteita
koskevat säännökset

häirintää.
Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus tarkkailla työkäisemiseksi.

helle. Työnantajalla tarkoitetaan käytännössä kyseisen

koituksenmukainen.

Valaistus
-

-

Kun kiusaaja tai häiritsijä on asiakas tai ulkopuolinen henvelvollisuus on käsitellä asia työyhteisössä ja etsiä ratkaiteessa tulee jatkossa toimia.

-

Ilman epäpuhtaudet

-

Kemialliset, fysikaaliset ja biologiset vaarat
van vakavan vaaran ehkäisemiseksi tarpeellisesta suoja-

12.7. Yksintyöskentely ja yötyö
mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työntekijän ja
työnantajan edustajan tai muiden työntekijöiden välillä.

kohdistunut useita ryöstöjä.
vitaan mm. työn luonteesta johtuvan työntekijän tervey-

taa huomioon työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden
lukumäärä.

12.9. Erityiset työn teettämisen tilanteet
Yhteinen työpaikka
mii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuo-

-
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-

velvollisuudet

-

työpaikalla toimivien työnantajien ja itsenäisten työntyöpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
työpaikan yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä
työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveydestä
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13.

YHDENVERTAINEN KOHTELU
TYÖELÄMÄSSÄ
Työnantajan velvollisuudesta kohdella kaikkia työntekijöitään ja työnhakijoita tasapuolisesti säädetään sekä työsopimuslaissa että yhdenvertaisuuslaissa. Sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä käsitellään kappaleessa 14.
Yhdenvertaisuuslakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä toiminnassa. Kyse voi olla itsenäisen ammatin tai
elinkeinon harjoittamisen edellytyksistä, työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, henkilöstökoulutuksesta
taikka uralla etenemisestä, koulutuksesta tai jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työnantajajärjestössä.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55
Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21

13.1. Syrjinnän määrittely

Työsopimuslain syrjintäkieltoa työnantajan on noudatet-

Työsopimuslain mukaan työnantaja ei saa ilman hyväk-

-

lään kielletyksi syrjinnäksi.

13.2. Millaisia tilanteita syrjinnällä tarkoitetaan?

dostaa kielletyn syrjintäperusteen.

-

Työsopimuslaissa tarkoitetusta syrjinnästä on kysymys
tekijän eri asemaan laissa tarkoitetulla syrjintäperusteel-

Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjinnällä tarkoitetaan seujotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta
epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena

välillä on siis oltava jonkinlainen syy yhteys.
kästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden
vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa
Työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä tamissaan ja ratkaisuissaan työntekijöiden suhteen. Toisinaan työn luonteesta tai työolosuhteista voi kuitenkin
eivät sisällä syrjiviä tai muutoin epäasiallisia määräytymisperusteita.

tarpeellisia

tävä tai hyökkäävä ilmapiiri ja
ohje tai käsky syrjiä.

-

Kehenkään ei saa kohdistaa kielteisiä seurauksia sen tadenvertaisuuden turvaamiseksi.

13.3. Mikä ei ole syrjintää
Syrjintää ei ole yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen
-
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mukseen. Ikään perustuva erilainen kohtelu voi olla sallitmyysetuuksien edellytyksiksi vahvistetuista ikärajoista.

-

13.4. Kanneajat ja seuraamukset
tyksen määrä on loukkauksen laadun mukaan enintään
nut tai vahvistanut siitä sovinnon. Kanne hyvityksen suovalintapäätöksestä.
-

din tai se voidaan määrätä raukeamaan.

-

kiellon rikkomisesta.
Syrjinnästä työelämässä voi myös seurata rikoslaissa säävastaa ja neuvoja antaa työsuojeluviranomainen.
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14.

NAISTEN JA MIESTEN VÄLINEN
TASA-ARVO TYÖELÄMÄSSÄ
Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa
ja tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Työnantajan velvollisuudesta kohdella kaikkia työntekijöitään yhdenvertaisesti on tietoa kappaleessa 13.
Tasa-arvolaki 8.8.1986/609

14.1. Tasa-arvolain soveltamisala
Työ- ja virkasuhteiden lisäksi myös muut palvelussuhtei-

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen on
jonnassa. Tällä tarkoitetaan viranomaisen tai yksityisen

soveltamisen piirissä.
lö saa tulonsa lähinnä vain omasta osaamisestaan. Tämän
lisäksi edellytetään työn tekemistä samankaltaisissa olosuhteissa kuin työ- ja palvelussuhteessa.
-

sia. Tasa-arvon edistäminen palveluiden tarjonnassa tarkiinnostuksen kohteet.

14.3. Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa

Näissä tapauksissa em. henkilöiden toimeksiantajiin sovelletaan tasa-arvolain työnantajia koskevia säännöksiä.

-

Tasa-arvolain työnantajasäännöksiä sovelletaan myös
työvoimaa toiselta työnantajalta vuokraavaan yritykseen

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajalta edel-

-

jotka vuokrausyritys tekee työnantajana. Jos esimerkiksi

läiset mahdollisuudet uralla etenemiseen
työnantajan tulee edistää naisten ja miesten välistä

vastaa tästä vuokrausyritys.

14.2. Viranomaisten velvollisuus edistää tasaarvoa

Alla yksityiskohtaisemmin selvitetyn palkkakartoituksen
-

miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja
-
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vapaiden myöntämistä. Työnantajan on mahdollisuuksien
tuta työnantajan työnjohto-oikeuteen.
leen perustuva syrjintä ehkäistään ennakolta. Tämä
-

laatuisen syrjinnän ehkäisemiseksi.

14.4. Tasa-arvosuunnitelma

myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät. Kartoitus
ilmene siitä. Palkkakartoitus ei edellytä työtehtävien vaakesken.
sä olevista naisista ja miehistä työehtosopimusrajojen yli.
miseksi.

-

Suunnitellut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja
Toimenpiteiden tarkoitus on parantaa naisten ja miesten
-

-

palkkauksessa ja perhevapaiden tasapuolisessa käytössä.
rintää koskeviin asenteisiin. Toimenpiteiden lisäksi on tär-

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toi-

taa vaikkapa naisten määrän lisääminen johtotehtävissä

ja päätöksentekoon.
-

Arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisemsista.

yt-lakia.

14.4.1. Tasa-arvosuunnitelman sisältö
sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituk-

Arviota käytetään suunnitelman toteutumisen seuranjana.

kartoitus tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.

14.5. Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen
perusteella
-

Selvityksen pohjalta työnantaja ja henkilöstön edustajat
-

täviin sekä palkkakartoituksen.

54

-

YTN-työsuhdeopas

-

kaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä.

-

-

teella epäedulliseen asemaan.

sukupuolen perusteella epäsuotuisemmin kuin jotakin
teluun.

-

teen ehdoista.

edulliseen asemaan sukupuolen perusteella.

-

perusteella epäedullisempaan asemaan kuin yksi tai
useampi muu työnantajan palveluksessa samassa tai
samanarvoisessa työssä oleva työntekijä.

-

lisuuden ja vanhemmuuden. Tällöin vertailu ei kohdistu
-

-

-

lisi.

Perhevapaalla olleiden työehtoja ei saa heikentää esimerkiksi heidän palatessaan työhön (perhevapaalta). Työhön
palaavan on saatava hyväkseen kaikki ne työehtojen pa-

nähden.

perusteella.

14.6. Sukupuolisyrjintä työelämässä
Tasa-arvolain yleistä syrjinnän kieltoa täydentää syrjintää

työntekijän työhönpaluuoikeudesta.

len perusteella.
-

-

kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö.

14.7. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva
häirintä

lökohtaisessa soveltuvuudessa olevaan eroon.

-

-

-

on myös häirintä sukupuolen perusteella eli sellainen ei-

-

luonteeltaan seksuaalista. Tällöin on kyse esimerkiksi halventavasta toiseen sukupuoleen kohdistuvasta puheesta
ja muusta toisen sukupuolen alentamisesta. Kun työpaik-
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kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Syrjintään
syyllistyy asemaltaan toimivaltainen käskyn antaja riippu-

14.7.1. Häirintä työpaikoilla

-

velvoite kohdistuu työntekijän työssään kohtaamaan häi-

saa johtaa syrjintään. Naisten ja miesten erilainen kohtelu
syynä joko naisen tai sikiön suojelu terveydellisistä tai turSukupuoleen perustuvaa syrjintää ei ole myöskään metäävään suunnitelmaan.

14.10. Todistustaakka
jossa esitetään henkilön tulleen syrjityksi sukupuolen

-

-

häiritsijän vastuuseen käytöksestään ja estää jatkamasta
häirintää.
taja tai hallituksen jäsen. Tällöin häirityn ei tarvitse enää
-

-

Tasa-arvolakia koskevissa jutuissa pääsääntönä on jaetun
todistustaakan periaate. Kantajan todistustaakkaa on ke-

Kantajana olevan työntekijän todistustaakkaa on keven-

14.8. Työnantajan vastatoimet
-

käytäntö ei ole syrjivä.

-

14.11. Työnantajan selvitysvelvollisuus
taikka osallistunut sukupuolisyrjintää koskevan asian sel-

sa syrjityksi esimerkiksi työhönotossa.

tekijäänsä kohdistama vastatoimi on hyvitysseuraamuk-

hakenut työnantajan palvelukseen ja tällöin vedonnut

-

edustajalla on oikeus palkkasyrjintää epäiltäessä saada
suostumusta. Tiedot koskevat ryhmän keskiarvopalkkoja.

14.9. Menettely, joka ei ole tasa-arvolain
tarkoittamaa syrjintää
jintää ei ole naisten erityinen suojelu raskauden tai synsuojeluperusteella. Tällöinkään erityisen suojelun tarve ei
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jen antamisesta tasa-arvoviranomaisille.

tumusta.

-

14.12. Tasa-arvolain mukainen hyvitys
rintää työpaikoilla koskevien kieltojen rikkomisesta seuraa
tasa-arvolaista velvollisuus maksaa loukatulle hyvitystä.

14.14. Tietojen antaminen
tasa-arvoviranomaisille
Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada jokaiselta tasa-

on verollista tuloa.

jos rikkojan taloudellinen asema on huono ja jos rikkoja
-

musmiehellä tai muulla henkilöstöedustajalla on oikeus
työntekijästä. Tiedot saadaan tasa-arvovaltuutetulta sil-

-

samasta teosta on jo tulossa taloudellisia seuraamuksia
jonkun muun lain nojalla.

-

14.12.1. Hyvityksen vaatiminen

-

14.15. Tasa-arvoviranomaisten ohjeistus ja
neuvonta
Joka epäilee joutuneensa tasa-arvolaissa tarkoitetun syrta ja neuvoja asiassa. Tasa-arvovaltuutetun on ohjein ja
jatketa tai uusita.

-

-

kiellon rikkomisesta.
-

-

mahdollista.

14.13. Syrjivän ilmoittelun kieltäminen

sesta.

-

Tasa-arvovaltuutetun pyynnöstä työnantajalle voidaan

vään suunnitelmaan.

-
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15.

YHDISTYMIS- JA
KOKOONTUMISVAPAUS
Yhdistymisvapaudesta on säädetty yleisellä tasolla Suomen perustuslaissa. Ammatillisesta yhdistymisvapaudesta on
puolestaan säädetty perustuslain ohella ja sitä täydentävästi työsopimuslain 13 luvun 1 §:ssä, minkä lisäksi asia on
todettu YTN:n työehtosopimuksissa. Perustuslaki turvaa jokaiselle myös ns. kokoontumisvapauden eli oikeuden kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen.
Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
Työsopimuslaki 26.1.2001/55

15.1. Yhdistymisvapaus

15.2. Kokoontumisvapaus
-

sellaiseen kuulumiseen ja siinä toimimiseen sekä toisaal-

Tämän perusteella työntekijöillä on yhdistymisvapauden
tahon antamaa lupaa ja oikeus osallistua niihin.
Työnantajalla puolestaan on työsopimuslakiin perustuva

pimuslain mukaiseen tai yhdistyksen toimeenpanemaan
työtaistelutoimenpiteeseen osallistuminen ei ole hyväk-

kevien asioiden sekä järjestötehtävien hoitamista varten
ruoka- ja muiden taukojen aikana sekä työajan ulkopuo-

seen kohteluun työelämässä.

-

työntekijälle tai työnantajalle lain mukaan kuuluvia oisitovaa vaikutusta.
enintään 17 800 euron hyvitys.

58

YTN-työsuhdeopas

dostavat vähemmistön työpaikan henkilöstöstä.

-

16.

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Henkilöstön edustajia ovat mm. luottamusmiehet, luottamusvaltuutetut, yhteyshenkilöt, työsuojeluvaltuutetut, hallintoedustajat (ks. kappale 17), Eurooppa-yhtiöiden henkilöstöedustajat (ks. kappale 20) ja yt-edustajat (ks. kappale
21). Tässä kappaleessa käsitellään luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, yhteyshenkilön ja työsuojeluvaltuutetun
käsitettä, valintaa ja suojaa.
Luottamusmies ja yhteyshenkilö ovat työehtosopimuksiin perustuvia henkilöstön edustajia ja heidät voidaan valita vain työehtosopimuksen perusteella. Luottamusvaltuutetun ja työsuojeluvaltuutetun asema ja valinta perustuvat
puolestaan lakiin.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

16.1. Luottamusmies

lyhentämistä. Työehtosopimusten sekä yhteistoimintamääräyksiä myös useissa muissa työoikeudellisissa laeis-

työehtosopimuksen perusteella keskuudestaan valitsetömien ja johonkin muuhun kuin työehtosopimuksen
kijöiden edustajana toimiminen. Työehtosopimuksesta
-

rioalalla.

-

16.2. Luottamusvaltuutettu
henkilöstöryhmään kuuluvilla työntekijöillä ole joko työnämä voivat valita työsopimuslain nojalla keskuudestaan
-

-

Tämän lisäksi työntekijät voivat erillisellä enemmistöpää-

työlainsäädännön ja työehtosopimuksen soveltamista

heitä myös kyseisessä päätöksessä määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Tätä koskeva päätös

on työnantajan ja työntekijäin välisten suhteiden edis-

-

-

ehtosopimuksen määräykseen perustuvaa työntekijöiden
paikallista sopimusta.

16.3. Yhteyshenkilö
-

ylempiä toimihenkilöitä sitovia paikallisia sopimuksia kos-

kuudestaan yhteyshenkilön. Yhteyshenkilö toimii ylempi-
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henkilöstöryhmän edustajana yhteistoiminta-asioissa.
kuin paikallisen sopimuksen tekemisessä perussopimuktoimihenkilöitä ainoastaan erillisen valtuutuksen nojalmissuojaa.

-

jestämästään työterveyshuollosta sekä työterveyshuollon
toimintasuunnitelmaa.
minlyödä työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan. Työnvaltuutetun tehtävien hoitamista varten. Työnantajan on
aiheutuva ansion menetys.

16.4. Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelua koskevista työajan ulkopuolella suoritetuista

kuudestaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työ-

-

heitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä
suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Työpaikan toimihenkilöasemassa olevilla työntekijöillä on oikeus valita kes-

Jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekinen työ edustamiensa työntekijöiden osalta. Työsuoje-

-

-

asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle.

tetulla ja varavaltuutetulla on tehtävänsä hoitamiseksi
mahdollisuus saada asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista sekä muista tehtävien hoitamiseen kuuluvista asioista.
tajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.
sopimuksissa sovita toisin. Koulutuksesta ei saa aiheutua
kustannuksia työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle.

16.5. Henkilöstön edustajien valitseminen
tehtävään suostumuksensa antaneiden työehtosopimukkosta.

-

mista varten saada työnantajalta nähtäväkseen sellaiset
-

tetuille ylemmille toimihenkilöille mahdollisuuden osal-

keviin lausuntoihin ja tutkimustuloksiin sekä saada kaikista edellä tarkoitetuista asiakirjoista jäljennöksiä. Tämä
koskee myös työnantajan ja työterveyshuoltopalvelujen
-

-
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16.5.1. Teknologiateollisuus sekä suunnittelu- ja
konsulttiala

-

käytännön järjestelyt.

-

eesta on keskusteltava yhdessä työnantajayrityksen johdon kanssa ennen kuin yritykseen tai työpaikalle valitaan
-

-

-

-

-

tyksen itsenäisiin alueellisiin ja toiminnallisiin yksiköihin.
-

16.5.3. Luottamusvaltuutetun valitseminen

-

-

jos kyseisellä henkilöstöryhmällä on työnantajaa työehtosopimuslain nojalla sitovan työehtosopimuksen perus-

keskustelua ei myöskään tarvitse käydä enää myöhempi-

henkilöstöryhmällä on työehtosopimuksen perusteella
-

työehtosopimuksen soveltamispiiriin ja sopimukseen si-

valtuutetun vaikka muilla henkilöstöryhmillä olisikin työ-

perehtyneiden työpaikan ylempien toimihenkilöiden
-

-

oltava lisäksi jonkin YTN-liiton jäsen.

-

olla kaikilla työpaikan ylemmillä toimihenkilöillä riippuko he järjestäytyneet lainkaan. Näin ollen myös muihin
-

lä mainitun työehtosopimuksen mukaan ollut mahdolli-

tenkin valita ainoastaan kyseisen yrityksen työntekijöiden
-

ylemmät toimihenkilöt.

-

16.5.2 Tietotekniikan palveluala

Tietotekniikan palvelualalla työehtosopimuksen soveltahin tai näiden jäsenjärjestöihin järjestäytyneet työnte-
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-

-

toimihenkilöiden edustajien kesken vastaavanlaiset kes-

hun työhön.

lö valitaan perussopimuksen mukaan vähintään vuoden
tyneiden ylempien toimihenkilöiden keskuudesta ja tä-

työehtosopimuksen työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä
-

-

-

teyshenkilöksi mahdollisimman laajojen toimivaltuuksien
turvaamiseksi.

-

-

16.6. Henkilöstön edustajien toimintaedellytysten
turvaaminen
min sovitulla tavalla tehtäviensä hoitamiseen yrityksen
-

yleensä työehtosopimuksessa tarkemmin määritellyllä tasen kannalta tarpeelliseen koulutukseen osallistumiseen.

16.6.1. Luottamusmies
-

62

YTN-työsuhdeopas

-

16.6.2. Luottamusvaltuutettu
antajalta hänen tehtäviensä hoitamiseksi tarvitsemat taroikeus saada lakimääräisten tehtäviensä hoitamiseksi riitta ja tästä aiheutuvan ansionmenetyksen korvaamisesta
valtuutetun kesken.
en ylempien toimihenkilöiden keskuudestaan valitsema
missuojan piiriin.

tuksi pyrkivillä ei myöskään ole pelkästään työsopimusmusmiesehdokkailla on työehtosopimuksen mukaan.
-

telyyn syyllistynyt työnantaja tai tämän edustaja voidaan

16.6.3 Yhteyshenkilö

en toimihenkilöiden yhteyshenkilö rinnastetaan toimintamahdollisuuksiensa osalta muiden henkilöstöryhmien
yhteistoiminnan tai kulloinkin esillä olevan yhteyshenkilön tehtäviin kuuluvan asian hoitamisen kannalta tarpeelryhmien edustajille.
Yhteyshenkilölle ja työehtosopimuksen perusteella validot tämän toimialueen ylempien toimihenkilöiden sukuylemmistä toimihenkilöistä.
Perussopimuksen nojalla valitulla yhteyshenkilöllä ei ole
lisuuksien kannalta on siis ensiarvoisen tärkeää valita hä-
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17.

HALLINTOEDUSTUS
Hallintoedustuksen tarkoituksena on yrityksen toiminnan kehittäminen, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan
tehostaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Tämän vuoksi henkilöstöllä on oikeus osallistua
yrityksen liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn yrityksen päättävissä, toimeenpanevissa, valvovissa tai neuvoa-antavissa hallintoelimissä.
Lakia sovelletaan sellaiseen suomalaiseen yhtiöön, jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä Suomessa säännöllisesti on vähintään 150. Henkilöstön edustus voidaan järjestää kahdella tavalla. Ensisijaisesti edustus järjestetään sopimalla edustustavoista henkilöstön ja yhtiön johdon välillä. Jos edustuksesta ei päästä sopimukseen, on henkilöstöllä
oikeus vaatia edustuksen toteuttamista laissa säädetyllä tavalla.
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa 24.8.1990/725

17.1. Sopimukseen perustuva henkilöstön
edustus

-

Sopimus hallintoedustuksesta tehdään henkilöstön ja
-

säännöksistä. Sopimuksella ei voida poiketa myöskään
-

edustajilla on sama toimikausi kuin asianomaisen toimielimen muilla jäsenillä. Jos toimikauden enimmäispi-

17.3. Henkilöstön edustajat ja näiden oikeudet,
velvollisuudet ja vastuu

liiketoimintakiellossa. Jos edustaja ei täytä näitä kritee-

sovitaan.

vaalissa. Nämä säännökset ovat laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelunyhteistoiminnasta sekä
työsuojelun valvonnasta annetussa asetuksessa.

17.2. Lakiin perustuva henkilöstön edustus

omaisen toimielimen jäsenillä on samat oikeudet ja vel-

on oikeus nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaiset
varaedustajat yrityksen valinnan mukaan hallintoneuvos-

-

hintään kaksi henkilöstön enemmistöä yhdessä edusta-

on oikeus tutustua käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan
aineistoon samassa laajuudessa kuin toimielimen muilla
jäsenillä.

päätösvaltaa.

-

edustajia voi olla neljäsosa asianomaisen toimielimen

-
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pimuksella. Jos yrityksen hallitukseen nimetään vain yksi
-

17.3.1. Vapautus työstä

-

tyvää henkilöstön edustajien keskinäistä valmistautumisva ansionmenetys.
ja asianomaisen henkilöstön edustajan välillä. Jos henkilöstön edustaja osallistuu työaikansa ulkopuolella toimihänelle kokoukseen osallistumisesta aiheutuvat asianmukaiset kulut ja kokouspalkkiot.

17.3.2. Salassapitovelvollisuus

Jollei asianomaisen toimielimen jäsenten tai varajäsenten
-

lupaa.

17.4. Lain rikkomisen seuraamukset
-

ta-asiamies.

-

yrityksen edustaja joutua vastuuseen rikoslain mukaiseskorvauksena hallintoedustajalle 3 - 30 kuukauden palkkaa
vastaava summa. Jos teko voidaan katsoa ns. työsyrjin-
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18.

HENKILÖSTÖRAHASTO
Henkilöstörahastolla pyritään edistämään yrityksen henkilöstön ja yrityksen välistä yhteistoimintaa ja lisäämään
henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia yrityksen taloudellisiin asioihin. Henkilöstörahasto on yrityksen henkilöstön
omistama ja hallitsema rahasto, joka saa varansa yrityksen sille suorittamista tulos- ja voittopalkkioeristä. Tulosja voittopalkkiojärjestelmän mukaan rahaston jäsenille maksettavan henkilöstörahastoerän lisäksi voidaan rahaston
säännöissä päättää erikseen lisäosan maksamisesta.
Uudistettu henkilöstörahastolaki on tullut voimaan 1.1.2011. Vanhan lain aikana perustetuilla rahastoilla on velvollisuus muuttaa rahaston säännöt uudistetun lain mukaisiksi siirtymäajan kuluessa eli viimeistään lain voimaantuloa
seuraavassa kolmannessa rahaston kokouksessa.
Henkilöstörahastolaki 5.11.2010/934

18.1. Henkilöstörahaston perustaminen

koskevaa päätöstä. Päätös rahaston säännöistä ja sen pe-

kuntaan tai sen Suomessa toimivaan tulosyksikköön. Rapalveluksessa on vähintään kymmenen työntekijää. Tämän lisäksi yrityksen liikevaihdon tai tätä vastaavan tuoeuroa.

vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Perustamiskokouksessa valitaan myös henkilöstörahastolle halliIlmoitus henkilöstörahaston rekisteröimiseksi eli perusmuun muassa tuloslaskelma ja tase.

Kahteen tai useampaan yritykseen voidaan perustaa yhkonserniin. Konsernin henkilöstörahastoon voi kuulua
myös samaan konserniin kuuluvan ulkomaisen yrityksen
Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen henkilöstö ja ulkokuntaan ja kuntayhtymään ja niiden henkilöstöjen perustamaan henkilöstörahastoon.

18.2. Henkilöstörahaston pääoma ja rahastoosuudet
pääomasta ja muusta rahastopääomasta. Jäsenosuus-

ja sen määräytymisperusteista on neuvoteltava yrityksen

pääoman sijoituksiin. Pääoma kertyy vastaanotetuista
henkilöstörahastoeristä ja niiden lisäosista arvonmuuta ja lahjoitusvaroista. Rahastolla voi olla myös vierasta
pääomaa henkilöstörahastolaissa tarkemmin säädetyllä
tavalla.

kiojärjestelmästä tai sen soveltamisesta sekä henkilöstörahastoerän lisäosasta.

jotka liitetään jäsenten rahasto-osuuksiin rahaston sääntopalkkiojärjestelmän mukainen henkilöstörahastoerä

löstörahaston perustamiseksi sekä rahaston säännöistä.
rustamiskokouksen kirjallisella kokouskutsulla tai muulla

nämä liitetään sellaiseen kunkin jäsenen rahasto-osuu-

-

jäsenille tai heidän valitsemilleen edustajille vähintään
henkilörahastolle säännöt ennen rahaston perustamista
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useamman kerran henkilöstörahastoeriä tai niiden lisäsuudeksi tai erillisiksi jäsenkohtaisiksi osuuksiksi laissa

määriteltyyn arvonmäärityspäivään saakka. Rahastoerän
ollessa kokonaisuus se jaetaan säännöissä määrätyllä tarahasto-osuuteen arvonmäärityspäivän jälkeen. Tällöin
myös henkilökohtaiset osuudet liitetään sellaisinaan jätoeristä ja niiden lisäosista sekä rahaston ylijäämästä ja

löstörahastoerät ja tulospalkkiojärjestelmän perusteella
määräytyvät lisäosat ovat verollista tuloa ja ne katsotaan
myös sosiaaliturvamaksut.

18.4.1. Osuuden suorittaminen työsuhteen päätyttyä
neljän kuukauden kuluessa seuraavasta henkilöstöra-

18.3. Henkilöstörahaston jäsenet
sen henkilöstö. Säännöissä on kuitenkin mahdollista rajata
yrityksen johto rahaston ulkopuolelle. Rahastoa perustetvelukseen tulevien jäsenyys rahastossa alkaa työsuhteen
-

oikeus nostaa rahasto-osuutensa haluamansa suuruisissa
-

18.5. Henkilöstörahaston hallinto
Päätösvalta rahastossa kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyt-

ton säännöissä oli mahdollista määrätä konserniin kuu-

-

konsernin sisällä muun kuin työnantajayrityksensä henkilöstörahaston jäseneksi. Uudessa laissa vastaavaa sään-

-

-

-

18.4. Rahasto-osuuden nosto

-

vonmäärityspäivän jälkeen siten kuin rahaston säännöissä

18.6. Yritysjärjestelyt ja henkilöstörahaston
purkaminen

henkilöstörahaston säännöissä ja se voi olla enintään 15

arvonmäärityspäivän jälkeen kirjallinen selvitys hänen
osuuteensa liitetystä henkilöstörahastoerän ja sen lisäosan osasta ja niiden perusteista sekä hänen osuutensa
sa olevaan osaan. Jäsen maksaa ansiotuloveroa 80 pro-

henkilöstörahaston perustamiseksi sekä tehty päätökset
kaa olemasta konsernin osa ja konsernissa on useammal-

osuudet eivät kartuta jäsenen sosiaaliturvaa.
ta ehdotusta siirron ehdoista sekä siirtyvien henkilöiden
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oikeuksista rahastossa. Siirtyvien työntekijöiden on hyehdotus. Rahasto-osuuksien siirrosta saman konsernin silöin siirtyvien henkilöiden keskuudessa ei tarvitse järjestää äänestystä rahasto-osuuksien siirrosta eikä siirtyvillä
-
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19.

KONSERNIYHTEISTYÖ
Laissa yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yrityksissä säädetään sekä kansallisesta että sellaisesta
yhteistoiminnasta, joka suomalaisen, mutta tietyin edellytyksin myös muissa EU- tai ETA-maissa toimivan yrityksen,
tulee noudattaa (EWC-toiminta). Molempien yhteistoiminnan muotojen tarkoituksena on edistää konsernin johdon
ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Pohjimmiltaan toiminnassa kyse on siitä, että
yritys tiedottaa valittuja edustajia mahdollisista tulevista, etenkin henkilökunnan asemaa koskevista muutoksista ja
kyseisillä edustajilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ennen varsinaisen päätöksen tekemistä. Asiaa koskeva laki on
säädetty Suomessa vuonna 2007 ja sitä on muutettu vuonna 2011.
Konsernilla tarkoitetaan tässä osakeyhtiöitä, pankkeja ja vakuutusyhtiöitä koskevan lainsäädännön mukaista konsernia ja tämän lain määritelmän mukaan konserni muodostuu emoyhtiöstä ja tytäryhtiöstä. Emoyhtiöksi katsotaan
osakeyhtiö, joka omistaa niin monta toisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Mikäli emo- tai tytäryritys toimii muussa kuin osakeyhtiömuodossa, on kysymyksessä
konserni vain, jos yritysten välillä vallitsee edellä mainitun kaltainen määräämissuhde.
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä 30.3.2007/335

19.1. Konserniyhteistyövelvoitteen toteutuminen

konsernin johdon kanssa konserniyhteistyösopimuksen
aikaansaamiseksi.

tään 500. Tällaisessa konsernissa on konserniyhteistyö
hintään 20 työntekijää.

Jos konserniyhteistyö toteutetaan sopimuksen sijaan

Kansainvälisestä konserniyhteistyöstä on omat säännök-

konsernin henkilöstöryhmät tulevat edustetuiksi. Jos yri-

niyhteistyötä varten keskuudestaan vähintään yksi edus-

naisuuteen kuuluvien toimipaikkojen henkilöstöä.
yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä sovelletaan tältä osin
-

-

19.3. Kansainvälinen konserniyhteistyö
Suomalaisen konsernin osalta noudatetaan lain yhteis-

19.2. Kotimainen konserniyhteistyö
Kun kyse on eri paikkakunnilla Suomessa sijaitsevista eri
henkilöstön edustajien välillä. Sopimalla konserniyhteisvalla.
Jos konserniyhteistyöstä ei kuitenkaan jostain syystä ole
-

konsernin ollessa kyseessä noudatetaan lain määräyksiä
lähinnä vain suomalaisen henkilöstön edustajan valintaan
maassa toimivat yritykset velvoitetaan työntekijöiden
paranisivat näissä yrityksissä. Sisämarkkinoiden toiminyritysvaltauksia ja yhteisyritysten perustamista. Taloudellisen toiminnan suotuisan kehityksen varmistamiseksi on

-
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19.3.1. Sopimusperusteinen kansainvälinen
konserniyhteistyö

kolme ja enintään 30 jäsentä. Yritysneuvostoon valitaan
yksi henkilöstön keskuudestaan valitsema edustaja kusta-

konsernin johdon ja henkilöstön välisellä sopimuksella tai
kansainvälisestä konserniyhteistyöstä sovitaan sopimuksella.
-

lukumäärään. Jäsenet saavat valita keskuudestaan myös
maksimissaan viisihenkisen työvaliokunnan.
Yritysneuvosto kokoontuu konsernin johdon kanssa ker-

-

-

sesta maasta ja 145 toisesta. Aloite tehdään pyytämällä
-

19.4. Konserniyhteistyön sisältö
-

Konserniyhteistyön keskeisimpiä asioita ovat konsernin
tön vuorovaikutus eli kuuleminen.
-

kanssa suomalaiset henkilöstön edustajat pyytävät aloittekemään vastaavan kirjallisen esityksen konsernin johdolle.

-

kentelevien työntekijöiden lukumäärään. Konsernin henkilöstön edustajat Suomesta ja konsernin johto toteavat
-

tai laadun muutoksista.

ka koskevat konserniin kuuluvan yrityksen toiminnan
ta.
jotka koskevat konserniin kuuluvan yrityksen tuotevalikoiman tai palvelutoiminnan tai vastaavan näihin
-

-

taa koskien.

. Sivut sisältävät
sen ratkaisunsa.

19.3.2. Lakiperusteinen kansainvälinen
konserniyhteistyö
-
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-

-

-

-

Kansainväliseen konserniyhteistyöhön valitun henkilös-

vovat yhteistoiminta-asiamies ja niiden työnantajien ja
sen työehtosopimuksen määräyksiä yrityksen työsuhteis-

tamia yrityksiä tai liikkeitä kyseiset toimenpiteet suoraan
koskevat.

Konsernin johtoon kuuluva työnantaja tai näiden edus-

19.5. Salassapitovelvollisuus

seen.

-

tellä vain niiden työntekijöiden tai henkilöstön edustajien
-

Koska konserniyhteistyön tarkoituksena on myös henki-

saatu asianomaisen henkilön lupaa.

19.6. Muita määräyksiä
Konserniyhteistyön kustannuksista vastaa työnantaja.
nönmukaisesta työstä konserniyhteistyöhön osallistumisniyhteistyöstä aiheutuneet ansionmenetykset ja muut
kustannukset.

YTN-työsuhdeopas

71

20.

EUROOPPAYHTIÖIDEN (SE)
HENKILÖSTÖEDUSTUS
Eurooppayhtiö on osakeyhtiömuoto, joka tuli voimaan lokakuussa 2004. Rekisteröitymällä eurooppayhtiöksi yritys voi
toimia kaikissa EU ja ETA -maissa yhdellä organisaatiolla. Eurooppayhtiön minimipääoma on 120 000 euroa. Tätä
yhtiömuotoa säätelee Euroopan Unionin asetus sekä eurooppayhtiölaki. Eurooppayhtiön lyhenne on kaikissa maissa
SE (Societas Europaea).
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) 13.8.2004/758
Neuvoston direktiivi 2001/86/EY

20.1. Henkilöstöedustuksen sääntely

-

-

laiset henkilöstön edustajat varmistavat muiden maiden
henkilöstön edustajien valinnan ja osallistumisen neuvot-

Suomalaisen konsernin osalta noudatetaan eurooppayh-

sisällöstä ja asiasta löytyy myös opas ja muuta materiaalia Teollisuuden Palkansaajien Yhteistoimintaryhmän net.

20.3. Henkilöstöedustuksen sisältö

kunkin maan edustajat valitaan kansallisen käytännön

-

seessä noudatetaan suomalaisen lain määräyksiä lähinnä
vissä kysymyksissä.

-

-

20.2. Neuvottelut henkilöstöedustuksesta

-

-

kuuden kuukauden kuluessa. Osapuolet voivat sopia lisäksi kuuden kuukauden jatkoajasta.
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henkilöstön edustajilla on oikeus kokoontua uudelleen
-

massa olevia osallistumisoikeuksia ei siis saa pienentää

jen kesken.

-

YTN-työsuhdeopas

73

21.

YHTEISTOIMINTAMENETTELY
Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä, jotka perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen
suunnitelmista. Tavoitteena on yhteisymmärryksessä kehittää yrityksen toimintaa ja työntekijöiden mahdollisuuksia
vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. Lisäksi tarkoituksena on tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työ- ja elinkeinoviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja heidän työllistymisensä tukemiseksi yrityksen toimintamuutosten yhteydessä.
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334

21.1. Yhteistoimintalain soveltamisala

21.3. Henkilöstöryhmille annettavat tiedot
-

-

-

kijää.

Yrityksellä tarkoitetaan yhteistoimintalaissa kaikkia sel-

-

toksissa yhteistoimintalakia sen sijaan sovelletaan.

-

21.2. Yhteistoimintaedustajat

työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijöiden edus-

kenteen kehitysnäkymät.

antajan tulee kerran vuodessa antaa kullekin henkilöshenkilöstöryhmän työntekijöille maksetuista palkoista.
tyksen määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden määristä sekä yrityksen ulkopuolisen

Yhteistoiminnan osapuolina toimivat työnantaja ja yri-

21.4. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat
asiat

löistä. Kutakin henkilöstöryhmää voi edustaa esimerkiksi
-

21.4.1. Yrityksen yleiset suunnitelmat, periaatteet ja
tavoitteet

-
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-

Työnantajalla on velvollisuus neuvotella henkilöstön
tyksen palveluksessa jo olevien työntekijöiden siirtymistä
yrityksen sisällä muihin työtehtäviin.

Toiseksi työnantajalla on velvollisuus neuvotella henkilös-

ta koskevaa merkitystä.

-

kee.

-

21.4.2. Sopiminen ja henkilöstön päätökset
-

Työnantajan on neuvoteltava henkilöstön kanssa myös
-

menomaista sopimista työnantajan ja henkilöstön välillä
tai joissa henkilöstöryhmän edustajalla on päätösvalta jos
osapuolten välillä ei päästä sopimukseen.

-

-

tua työvoimaa käytetään.

-

Yli 30 työntekijän yrityksissä henkilöstöryhmän edustaja voi kahden päivän kuluessa työnantajalta saamastaan

kon kuluessa.

sa. Yhteistoimintakoulutuksella tarkoitetaan vain työpaiedustajia.

-

kuitenkaan ole pelkkiä yleisiä ohjeistuksia vaan työsuh-

kuuluvia asioita ovat muun muassa yrityksen sisäiseen
-

kainen aloitetoiminta tai tehdä muutoksia jo käytössä
-

muuhun lainsäädäntöön perustuvien suunnitelmien ja
-

palkitsemista.
-

henkilöstösuunnitelman osaksi.
-

sekä asuntojen jakamisesta voidaan myös antaa neuvot-

-

-

hin on työnantajan vastuulla ja aloite on tehtävä hyvissä
edustajille kaikki käsiteltävän asian kannalta tarpeelliset

esimerkiksi työntekijöiden lasten päivähoidon kustantamiseen.
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kilöstöryhmän edustajille käsiteltävän asian kannalta tar-

Työnantajan on neuvoteltava työntekijöiden kanssa henkakunnalle taikka sen toiminnan laajentamisesta tai suulkopuolisen työvoiman käytöstä kuuluvat yhteistoiminlikoiman muutoksista taikka muista vastaavista yritystoi-

-

toistaiseksi voimassa oleva sopimus kuuden kuukauden
-

tamisesta.

tehtävistä toisiin.
-

Sopimus työsäännöistä ja aloitetoiminnan säännöistä
sekä näiden muutoksista sitoo työnantajaa sekä niitä sohenkilöstöryhmän edustaja on tehnyt sopimuksen. Tälsempaa määräystä.
Jos yhteistoimintakoulutuksen sisällöstä ja henkilöstöryh-

tosopimuksesta johdu muuta.

-

naisia muutoksia työntekijöiden asemaan. Arvioinnissa
tarvitse käynnistää lainkaan.

on asianomaisilla henkilöstöryhmien edustajilla.
Jos taas osapuolet eivät pääse sovintoon työsäännöistä
ja aloitetoiminnan säännöistä tai niiden muutoksista taiklopullinen päätösvalta työnantajalla toimivaltansa puitniihin tehtäviä muutoksia.

21.4.3. Yritystoiminnan muutoksista johtuvat
henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt

sellaisista yritystoiminnan muutoksista tai muista työn
-

henkilöstön asemaan. Asioissa tulisi pyrkiä yhteistoiminon kuitenkin oikeus pyytää myös henkilöstön edustaja

voi olla vaikutuksia henkilöstön asemaan. Yhteistoimintalain mukaan työnantajan on neuvoteltava henkilöstön
kanssa myös sellaisista yritystoiminnan muutoksista joh-

-

tamiseen tai osa-aikaistamiseen. Jos suunniteltujen muu-

ja -paikka. Aloite on tehtävä niin hyvissä ajoin kuin mahdol-
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kilöstöryhmän edustajille kaikki asian kannalta tarpeelliset
Työntekijällä tai henkilöstöryhmän edustajalla tulee olla
sä muiden työntekijöiden tai henkilöstön edustajien kanssa

21.4.5. Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä
vähennettäessä

Yhteistoimintalain tunnetuimmat säännökset koskevat
aikaistaa työntekijöitä taloudellisilla ja tuotannollisilla pe-

Työnantaja ei saa tehdä päätöksiä työvoiman vähentämi-

toimintaa tai siirrä yritystä uudelle työnantajalle.

tämiseksi.

-

21.4.4. Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen
yhteydessä

-

-

sen jälkeen samana tai samankaltaisena. Oikeuskäytän-

suhde
muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden
toiminta jatkuu pääosin samankaltaisena ja
ta.

aikaistamisten määrästä
-

keen luovutuksena.

-

-

-

lomautusten tai osa-aikaistamisten kohteiksi joutuvat
työntekijät valitaan sekä
taan.
-

tava henkilöstöryhmien edustajille liikkeen luovutukseen
-

antajan tarvitse antaa arviota työvoiman vähennyksistä

hyvissä ajoin ennen luovutusta ja luovutuksensaajan viimeistään viikon kuluessa luovutuksesta. Jos liikkeen luo-

-

joko yhteistoimintalain 6 luvun (ks. 21.4.3.) tai 8 luvun (ks.

-
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vollisuus koskee kaikkia työnantajia yrityksen koosta ja
Jos työvoiman vähennystarve koskee vähintään kymmenesitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.
Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on
omaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut. Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi
-

sistä.

Selvitys tulisi antaa käytännössä muutaman viikon kulupanna toimeen päätöksensä työvoiman vähentämisestä.
vaiheessa nimetä.

21.5. Neuvottelutuloksen kirjaaminen

-

-

ja koulutuksen edistämiseksi.
tai koulutukseen sekä heidän työllistymistään julkisten
työvoimapalveluiden avulla.

-

tulokset tai osallisten eriävät kannanotot. Kaikki neuvotteluissa läsnä olleet työnantajan ja henkilöstöryhmien
edustajat tarkastavat pöytäkirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan. Pöytäkirjoilla on olennainen merkitys
-

tamiseksi ja henkilöstöllä tulee olla aito mahdollisuus

21.6. Oikeus käyttää asiantuntijoita
tämisestä työntekijöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.

ja mahdollisuuksien mukaan yrityksen muilta asiantun-

ja kuinka monta työntekijää yrityksen palveluksessa on.
tai osa-aikaistamiset kohdistuvat alle kymmeneen työntekijään tai kyseessä ovat enintään 90 kalenteripäivää
päivän ajan. Jos taas työnantaja harkitsee vähintään 10

voidaan sopia työnantajan kanssa erikseen.

21.7. Vapautus työstä ja korvaukset
-

kestää kuusi viikkoa.
lanteita. Työnantaja ja työntekijät tai heidän edustajansa
voivat sopia toisin yhteistoimintalaissa säädetyistä neu-
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vitsee valmistautuessaan työnantajan kanssa käytäviin
pautuksesta johtuva ansionmenetys.

-

Jos henkilöstöryhmän edustaja osallistuu työaikansa ul-

mistä työehtosopimuksen järjestyksen mukaan.

21.10. Poikkeukset yhteistoimintamenettelystä

joka vastaa edustajan säännöllisen työajan palkkaa.

Työnantaja voi poiketa yhteistoimintalaissa säädetystä
-

21.8. Salassapitovelvollisuus
-

-

-

-

-

syytä erikseen kirjata pöytäkirjaan.
-

21.11. Hyvitys ja kanneaika
-

antajaa tai tämän liike- tai sopimuskumppania.

-

-

lomautetulle tai osa-aikaistetulle työntekijälle enintään
31 570 euron suuruinen hyvitys.

-

työnantajan olot yleensä sekä työntekijään kohdistetun
toimenpiteen luonne ja hänen työsuhteensa kestoaika.
-

Salassapitovelvollisuus ei estä työntekijää tai henkilöstöryhmän edustajaa ilmaisemasta muita kuin yksityishenki-

Työnantaja voidaan määrätä maksamaan hyvitystä riippu-

tovelvollisuudesta.

taja voidaan hyvityksen lisäksi määrätä maksamaan työn-

siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näiden työntekijöiden aseman kannalta yhteistoiminnan tarkoituksen
työsuhteen kestäessä nosteta kahden vuoden kuluessa
Salassapitovelvollisuus kestää koko työsuhteen ajan ja
sen jälkeenkin.

hyvitykseen on syntynyt. Näin ollen esimerkiksi oikeus
toimintalain rikkomisista raukeaa 31.12.2015. Työsuhteen

21.9. Yhteistoimintaneuvotteluiden suhde
työehtosopimuksen neuvottelumääräyksiin
-
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21.12. Pakkokeinot
Jos työnantaja laiminlyö yhteistoimintalaissa säädetyn
tuimen määräämässä ajassa ja sakon uhalla antamaan

noministeriö voi henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä
-

21.13. Nähtävänäpito ja rangaistussäännökset
-

tävillä.

-

salassapitovelvollisuuden rikkomisen johdosta.
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22.

LOMAUTTAMINEN
Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Kysymys on joka tapauksessa väliaikaisesta ratkaisusta. Se voidaan toteuttaa joko keskeyttämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän työaikaa (osa-aikainen lomautus). Jos lomauttamisen syynä on työn tilapäinen
väheneminen, voi lomautusaika pääsääntöisesti olla enintään 90 päivää.
Työsopimuslaki 26.1.2001/55 (5. luku)

22.1. Lomautuksen perusteet

-

desta.
tajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä

22.2. Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun ja
työsuojeluvaltuutetun lomauttaminen
-

voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Tällöin-

-

määräaikaisen ja toistaiseksi jatkuvan lomautuksen välil-

puolesta kykenevät selviytymään jäljellä olevista tehtävistä.
-

tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnanta-

22.3. Lomautuksen ennakkoselvitys, työntekijän
kuuleminen ja lomautusilmoitus

olisi työssä.

-

vuoksi. Tällöin on kuitenkin huomioitava mahdolliset työttömyysturvaa heikentävät seikat.

edustajalle ennakkoselvitys lomautuksesta ja arvio jäljempänä mainituista lomautusilmoituksessa yksilöitävistä
-

oleva työsopimus. Työnantajalla ei kuitenkaan pääsään-

olevia tuotannollisia ja taloudellisia syitä sekä selvitetään
sen vaikutuksia ja mahdollisia vaihtoehtoja.
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Tästä ilmoitusajasta on kuitenkin mahdollista sopia toisin
työehtosopimuksella ja useissa työehtosopimuksissa onkevassa työehtosopimuksessa lomautusilmoitusaika on 1

-

22.5. Lomautuksesta sopiminen
-

san suhtautuminen asiaan.

kesto tai arvioitu kesto.
-

22.6. Muun työn tekeminen lomautuksen aikana
-

kesto. Käytännössä tällainen kirjallinen todistus kannatsa työvoimaviranomaisten kanssa.
tavien työntekijöiden edustajalle. Työnantajan on ilmoimautus kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään.

22.4. Lomautuksen siirtäminen, keskeyttäminen
ja päättyminen
lyä. Tämän vuoksi lomautusta ei voida työnantajan toi-

tyvä kilpailukielto on voimassa myös lomautuksen aikana.
Työntekijä ei lomautuksen aikana myöskään saa paljastaa

22.7. Luontoisedut lomautuksen aikana
-

mautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus asianmukaisia ilmoitusaikoja

tarkempia säännöksiä lomautuksen siirtämisestä ja kes-

-

maksaa työnantaja.

työntekijälle annetaan uusi lomautusilmoitus.
Työsopimuslaki ei myöskään tunne lomautuksen keskeyt-

kuin palkka. Käytännössä työnantaja toisinaan sallii työn-

-

-

työnantajan välillä.
Työsopimuslain mukaan työnantajan ainoa mahdollisuus
saada työntekijä töihin yksipuolisella päätöksellä on päätuuden lomautusilmoituksen ja asianmukaisten ilmoitusaikojen jälkeen.
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palkastaan.

22.8. Lomautetun työntekijän työsuhteen
päättyminen
-

Työnantaja voi irtisanoa työntekijän lomautuksen kesollut lain tai työehtosopimuksen perusteella 14 päivää pi14 päivän palkan.
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23.

TYÖSOPIMUKSEN
PÄÄTTYMINEN
Työsuhde voi päättyä monella tapaa. Työntekijä voi itse irtisanoa tai purkaa työsopimuksen. Työnantaja voi irtisanoa
työsopimuksen joko työntekijästä johtuvista tai tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai vakavissa laiminlyöntitapauksissa jopa purkaa työntekijän työsopimuksen. Työsuhde voi päättyä purkuun myös koeajalla joko työntekijän tai
työnantajan tahdosta. Määräaikainen työsopimus puolestaan päättyy normaalisti ilman eri toimenpidettä määräajan päättyessä esimerkiksi työn tultua suoritetuksi.
Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa mitään syytä työsopimuksensa irtisanomiselle. Työnantajan on sen sijaan aina perusteltava työntekijän työsopimuksen irtisanominen.

23.1. Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen

23.2. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen
irtisanominen

-

-

-

-

23.3. Irtisanomisaika
-

-

Toisen poikkeuksen muodostaa yli viiden vuoden ajaksi

-

ja toisin noudateta lainkaan. Tällainen sopimus voidaan
-

oleva työsopimus.
-

vutuksen yhteydessä (23.8.) sekä työnantajan konkurssia
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-

23.3.1. Lakisääteiset irtisanomisajat

-

Työsuhteen kesto
enintään 1 v

14 päivää

yli 1 v - 4 v

1 kk

yli 4 v - 8 v

2 kk

yli 8 v - 12 v

4 kk

yli 12 v

6 kk

23.3.4. Työntekovelvollisuus irtisanomisaikana
-

Työsuhteen kesto
enintään 5 v

14 päivää

yli 5 v

1 kk

-

Katso ne kyseisistä kappaleista.
paleessa 5.10.

-

päivä on maanantaina 20.7.

-

-

23.3.2. Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

-

velvollinen maksamaan työnantajalle kertakaikkisena

23.4. Työntekijän oma irtisanoutuminen
-

-

vähintään pitää jäädä.

ajan palkasta.

23.3.3. Irtisanominen ennen työnteon aloittamista

-

-

kannata antaa ennen kuin uusi työsopimus on allekirjoi-

palkanmaksuvelvollisuus ja työntekijälle työntekovelvollikoo hän tehtyä työsopimusta ja joutuu korvausvelvolliseksi

tekijän työsopimuksen. Tällöin noudatetaan työntekijän
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-

sanomisajasta jäljellä oleva aika.

-

23.4.1. Irtisanoutumisen seurauksia

-

loman tai perhevapaan kanssa.

-

työntekijän työkykyyn nähden sopivana. Työntekijällä voi
mukaan päteviä syitä eivät ole olleet joissakin tapauksissa
ajan pituudesta aiheutuvat hankaluudet.
-

ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallityönantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.
sanomisperusteena ei ainakaan voida pitää

-

hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olentyöntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan
työtaistelutoimenpiteeseen
teitä tai hänen osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai
yhdistystoimintaan
keusturvakeinoihin
Työsopimuslain niukkasanaisuuden vuoksi on lähes mah-

oikeuskäsityksen mukaan.

-

nen.

-

-

-

suhteen kesto ja työhistoria jäävät lyhyemmiksi.

-

-

-

23.5. Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste
seksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja
painavasta syystä. Tällaisena työntekijästä johtuvana tai
-
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23.5.1. Varoitus
-

lee perustua tosiasiallisiin tapahtumiin ja sen tulee olla
kysymys. Työntekijällä tulee olla todellinen mahdollisuus

nön tulee olla johdonmukainen ja tasapuolinen.

-

Jos työntekijä ei ole syyllistynyt mihinkään rikkomukseen
-

ton.

-

23.6. Taloudelliset ja tuotannolliset
irtisanomisperusteet

mustaan vastaavaa työtä.

-

taa antamalla työntekijälle koulutus kyseiseen tehtävään.
molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.
antajalla on kuitenkin velvollisuus järjestää vain sellaista
seen tai työpaikan kokoon nähden tavanomaisena pidettävästä tasosta.
-

-

toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähen-

tekijöitä yrityksen ulkopuolelta. Osa tehtävistä oli ollut

-

Työn väheneminen voi johtua monesta eri syystä. Syitä

hänet olisi voitu työkokemuksensa ja asiantuntemuksentuksen ja perehdytyksen jälkeen. Työnantaja oli tarjonnut
taisista syistä voinut lähteä.
työnhakujärjestelmä avoimine työpaikkoineen ja vaikka
-

toiminnan supistaminen tai uudelleen suuntaaminen.
-

vausta.

-

kustannussäästö todella oleellinen tekijä yrityksen toiminnan jatkumiselle.
-

Jos työntekijä kieltäytyy hänelle tarjotuista uusista tehtä-

23.6.1. Muun työn tarjoamisvelvollisuus

takia.

-
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-

asioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhteisössä
koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä
muista määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Työsopimuslain mukaan työntarjoamisvelvollisuus
-

23.6.2. Taloudellista ja tuotannollista
irtisanomisperustetta ei ainakaan ole

jolla on määräaikainen työsopimus.

seen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

-

toa kappaleessa 3.5.

-

23.9. Irtisanominen työnantajan kuoleman tai
konkurssin johdosta
-

vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaaTöiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn
tosiasiallista vähentymistä.

-

23.7. Raskaana ja perhevapaalla olevan
työntekijän irtisanominen

Palkan konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä.
-

misen johtuvan työntekijän raskaudesta tai perhevapaan
muusta seikasta.

koskee myös määräaikaista työsopimusta. Tätä erityistä
luessa työnantajan kuolemasta.

23.10. Irtisanominen saneerausmenettelyn
yhteydessä

23.8. Irtisanominen liikkeen luovutuksen
yhteydessä
taloudellinen ja tuotannollinen tai työntekijän henkilöön liit-
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kurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vä-

vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpi-

23.13. Työllistymisvapaa ja työllistymisohjelma
(muutosturva)

vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta talou-

-

-

-

-

23.11. Irtisanominen lomautuksen aikana

-

paaseen.

-

Työllistymisvapaan kesto

-

kappaleessa 22.8.

1. enintään yhteensä 5 työpäivää enintään 1 kk
2. enintään yhteensä 10 työpäivää
3. enintään yhteensä 20 työpäivää

yli 4 kk

tajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Jos työnantaja
-

23.12. Luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun
ja työsuojeluvaltuutetun irtisanominen

-

tumuksensa.

-

-

hun työhön.

sesta.

-

-

työnantajan palveluksessa määräaikaisessa työsuhteessa
ten 42 kuukauden aikana. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi
antamista työntekijältä tulee pyytää suostumus niiden
työntekijälle tämän oikeudesta saada työvoimatoimistosta
uudelleen työllistymistä edistävä työllisyysohjelma sekä ko-
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Työllistymisohjelmalisästä kerrotaan lisää työministeriön
sivuilla
.

-

23.14. Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista
-

misten jälkeen uudelleen työvoimaa samoihin tai samanTämä velvollisuus on voimassa yhdeksän kuukauden ajan
-

mukset.

ajan pituista aikaa.

-

tajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällöin työsopimusta
pidetään purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.
työsopimuksen purkaantuminen peruuntuu. Sama oikeus
viikon eikä hänellä ole paikalla sijaista.

työnhakijaksi ja työnhaku on edelleen voimassa. Käytän-

23.15.2. Esimerkkejä purkuperusteista

Työnantaja voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi seuraavelvollisuus koskee myös liikkeen luovutuksensaajaa sil-

kun työntekijä on sopimusta tehtäessä olennaisessa
kohdin johtanut harhaan työnantajaa
-

23.15. Työsopimuksen purkaminen

täviä aineita

työsopimus. Työsopimuksen purkamista voidaan pää-

kunniaa tai tekee heille väkivaltaa

erityisen vakava rikkomus toisen sopimuspuolen taholta.

suuden tai solmii kilpailevan työsopimuksen
kun työntekijä jatkuvasta syystä on kykenemätön työhön
-

kaa. Työsuhde jatkuu kuitenkin työvuoron tai työpäivän

-

Työntekijä voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi seuraa-

-

kun työnantaja on sopimusta tehtäessä olennaisessa
kohdin johtanut harhaan työntekijää
kun työntekijän hyvä maine tai siveellisyys joutuu työsuhteen johdosta vaaranalaiseksi

-

23.15.1. Purkuperuste

työntekijän tai tämän perheenjäsenen kunniaa tai tekee heille väkivaltaa
-

-
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-

seen ja kokonaisuutena.

23.15.3. Purkamisoikeuden käyttäminen

-

-

Työsuhdeasuntoa koskevat lainsäännökset ovat pakottavia. Työntekijälle niiden mukaan kuuluvia oikeuksia ei

23.17. Työsopimuksen päättämismenettely

-

-

-

-

oikeus työsuhteen purkamiseen rauennut. Tällöin on kui-

-

23.16. Asuntoetu työsuhteen päättyessä

-

-

moitukseen. Kyseinen asiakirja on syytä lukea huolelli-

-

teen kestoajasta.
lenterikuukausina.

-

-

jos työnantajalla on siihen tärkeä syy. Tällöin mahdolli-

Työntekijä tarvitsee näitä asiapapereita työvoimatoimis-

asunnosta vuokraa. Sen suuruus saa olla enintään asumistukilain nojalla paikkakunnalla kohtuulliseksi enim-
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23.17.1. Työntekijästä johtuva irtisanominen

-

velvollisuus. Työntekijän työssään virheellään tai laimin-

-

-

-

-

työnantaja aikoo purkaa työntekijän työsopimuksen. Kuu-

-

mahdollisuus tulla kuulluksi.

23.19.1. Korvaus työsuhteen päättymisestä

23.17.2. Irtisanominen muista syistä

mita maksamaan työntekijälle korvausta työsuhteen pe-

-

mistosta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin
mahdollista.

kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa. Työehtosopimäärä voi kuitenkin olla enintään 30 kuukauden palkka.

-

Jos on kysymys taloudellisin ja tuotannollisin syin tapahkoeaikapurusta tai purusta vastoin työsopimuslain pur-

tämä selvitys antaa työntekijöille tai näiden edustajille
työntekijöiden kanssa yhteistoimintalain tai sitovan työ-

tystä.

kuukauden palkka.
missyystä riippuen mm. työtä vaille jäämisen arvioitu kes-

23.18. Oikeus odotusajan palkkaan
-

-

kin enintään kuudelta kalenteripäivältä.

vastaavat tekijät.

23.19.2. Työttömyyspäivärahan vaikutus
vahingonkorvaukseen ja korvauksen maksamiseen

Jos työntekijän saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos saatavan viivästyminen johtuu työnantajan laskuvirhees-

-

-

-

vat saatavat. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin
työnantajalle varatun kolmen arkipäivän maksuajan ku-

tuista ansioon suhteutetuista päivärahoista

23.19. Vahingonkorvausvelvollisuus

tuista peruspäivärahoista ja

lyö työsopimuslaista tai työsopimuksesta hänelle johtu-

tuki kokonaisuudessaan.
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-

-

Jos työnantajan korvausvelvollisuudesta tehdään sopimus
-

-

sisältyvä korvaus menetetyistä palkkaeduista ennen sopimuksen tekemistä. Tämän lisäksi osa korvauksesta voi-

ten välisessä sopimuksessa vähennyksiä voidaan kohtuul-

-

vän karenssiin.

loin työntekijä on tullut työnantajan palvelukseen ja missä tehtävissä hän on nyt viimeisenä ollut.

23.20.3. Työsuhteen päättymisajankohta ja
työntekovelvollisuus

saa kassalta päivärahaa.

23.20. Työsuhteen päättäminen yhteisellä
sopimuksella

taan kertakorvauksena.

sen muodosta tai ehdoista ei ole mitään erityisiä säännök-

-

-

nomisaikaansa. Osapuolten tuleekin sopia keskinäiset
jän työtehtävien alasajo tai siirto toisille työntekijöille ja
-

varovainen.

-

23.20.1. Sopimuksen pätevyydestä ja
kohtuullisuudesta

Pätevän sopimuksen tekemisessä tärkeä lähtökohta on
osapuolten vapaa tahto sopimuksen tekemiseen. Sopi-

23.20.4. Työsuhdesaatavat ja lomakorvaukset

-

lomapäivää työntekijälle on kertynyt edellisen loman-

23.20.2. Sopimuksen osapuolet ja tausta

lisen työnantajatahon nimeäminen on erityisen tärkeää.

-

nut kyseisen työntekijän työtehtävien olennainen vähentyminen (tuotannollis-taloudellinen tausta) tai osapuolten
yhteinen pyrkimys ratkaista keskinäiset erimielisyytensä

seen mennessä.

-

23.20.5. Erillinen korvaus työsuhteen päättymisestä

tavan korvauksen suuruuden. Kohtuullisen korvauksen
-
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min määritellyllä tavalla osa työntekijälle maksetuista

-

-

kaiseen tulontasaukseen.

-

23.21. Työtodistus
distuksessa on aina oltava maininta työsuhteen kestoajas-

-

tetaan vain sosiaaliturvamaksut. Korvaus ei kerrytä enää
len suoriteta työeläkemaksuja.

23.20.6. Outplacement-paketti

sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.
Työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksen kymta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin
-

mistoon ja tutustua tarjotun palvelun sisältöön ennen
päätöksentekoa.
muutosturvan työllistymisohjelmaa. Tästä on kuitenkin
kunnan työvoimatoimiston kanssa.

23.20.7. Työ- ja palkkatodistus

-

tuksia ei työsopimuslaki tunne. Tämän vuoksi työnantakestäessä.
Työnantaja ei saa panna työtodistukseen mitään sellaistyötodistuksen sanamuodosta käy ilmi. Työtodistuksen
antamista koskevien velvollisuuksien rikkominen on ran-

23.22. Eroamisikä

23.20.8. Vaatimuksista luopuminen

-

puvat molemmin puolin kaikista työsuhteeseen ja sen

Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin halutessaan sojoko määräaikaisena tai toistaiseksi. Tällöin määräaikaimääräaikaisuudelle.
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-

perusteiden ollessa käsillä.

-

voidaan kuitenkin sopia. Tällainen sopimus on kuitenkin
vän tasoinen eläke-etuus tai muu vastaava taloudellinen
etuus.
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24.

TYÖSUHDERIITOJEN
SELVITTELY
Työnantajan ja työntekijän välillä syntyvät riidat ja erimielisyydet on pyrittävä selvittämään yritystasolla paikallisesti
työnantajan edustajan ja työntekijän kesken. Erimielisyyden selvittelyssä apua saa myös työpaikan luottamusmieheltä
tai –valtuutetulta, ylempien toimihenkilöiden yhteyshenkilöltä tai yritysyhdistykseltä. Liitoista saa tarvittaessa tiedon
yritysten yhteyshenkilöistä. Mikäli työpaikalla käytävissä neuvotteluissa asiaa ei saada ratkaistuksi, liitto ottaa asian
käsiteltäväksi. Liitto auttaa kuitenkin taustalla myös paikallisia neuvotteluja käytäessä.

24.1. Neuvottelujärjestys
-

tenkin käytävä ennen kanteen nostamiselle asetetun
kahden vuoden määräajan umpeutumista. Työehtosopimusten tulkinnasta aiheutuvat riidat ratkaistaan työtuo-

kaltainen.

-

toimihenkilö voi neuvotella työsuhdekiistastaan esimietelemaan asiasta hänen puolestaan. Tässä vaiheessa on
symyksessä on lain tai muiden säännösten tai yksilöllisen
työsopimuksen tulkinta.

seen.

-

nen ratkaisu saadaan yleensä nopeammin ja välimiesten
en. Oikeusturvavakuutukset eivät kata kustannuksia kuin

24.2. Kirjallinen muistio liittoon

löiden edustajista.

taikka työnantajaa edustavan liiton tai muun asiamiehen
-

si.
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työsuhteen alkamisajankohta

-

-

kaistavaksi oikeusteitse.

-

24.3. Työsopimuksen päättämisen laillisuuden
selvittäminen

pimuksen lakkaamista koskevassa riita-asiassa on pantava
-

vausvelvolliseksi oikeuden päätöksen mukaan.

-

24.4. Muut työsuhderiidat
lisäksi syntyä monenlaisia muita oikeudellisia riitoja. YTN-

kaistavaksi.

-

matkakustannusten korvaukset ym. Toisinaan kysymyk-

työsopimuksessa hänelle johtuvien velvollisuuksien täytmäärää kuitenkin voidaan tuomioistuimen toimesta sovitella kohtuulliseksi.
-
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25.

PALKKATURVA
Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja
muun maksukyvyttömyystilanteen varalta. Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki saatavat, jotka työnantaja olisi
velvollinen työntekijälleen maksamaan. Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille. Palkkaturvan ulkopuolelle jää mm. osakeyhtiön toimitusjohtaja, koska hänen ei katsota olevan työsuhteessa, vaan hän on yhtiön
lakimääräinen toimielin.
Työ- ja elinkeinotoimistot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ottavat vastaan palkkaturvahakemuksia sekä neuvovat hakijaa palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Palkkaturvahakemuksen käsittelee ja päätöksen asiassa tekee työnantajan kotipaikan ELY-keskus.
Palkkaturvalaki 27.11.1998/866, Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta 22.12.2009/1276

25.1. Palkkaturvan hakeminen

25.2. Palkkaturvana maksettavat saatavat

elinkeinotoimistoista tai
-sivuilta.
Työnantajan ollessa konkurssissa palkkaturvaa voi työntekijöiden puolesta hakea myös työnantajan konkurssipesä.
saatavan erääntymisestä. Työsuhteesta johtuvat saatavat
-

Palkkaturvana maksetaan esimerkiksi
varsinainen palkka
provisiot
lomapalkka ja -korvaus
lomaraha ja lomaltapaluuraha
työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät)
odotusajan palkka
työkalu- ja matkakulukorvaus
päivärahat

maksaa palkkaturvana.

jää. Palkkaturvana voidaan maksaa vain sekä perusteelkuin sen määrä ja peruste on ratkaistu lainvoimaisella
tuomiolla.
Työntekijän saatua työnantajan kiistämisen johdosta hy-

tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Jos
mahdollinen oikeusprosessi olisi vasta aluillaan.
aikapankkisaatavilla on palkkaturvassa kuitenkin enim-

työnantajaa vastaan kuuden kuukauden sisällä palkkatur-

perusteella työntekijän kuuden kuukauden palkkaa vas-

-

-

hakemus tehdään kolmen kuukauden kuluessa tuomion
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saatavat peritään työnantajalta tai tämän konkurssipesäl-

26.

TYÖTTÖMYYSTURVA
Työttömyyspäivärahaan on oikeus Suomessa asuvalla, työttömäksi, kokoaikatyötä vailla olevaksi työnhakijaksi työja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneella henkilöllä, joka on täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehdolla osoitetaan,
että henkilö on ollut vakiintuneesti työmarkkinoilla ja on saanut ansiotyöstä toimeentulonsa.
Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen työttömyyden tai lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa, joka muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä henkilön työtulojen mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Peruspäivärahan määrä vahvistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan. Mikäli henkilö ei ole työttömyyskassan jäsen eikä
hänellä ole oikeutta ansiopäivärahaan, Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa peruspäivärahaa.
Työttömälle, joka ei täytä työssäoloehtoa, tai henkilölle, joka on saanut joko peruspäivärahaa tai ansiopäivärahaa 500
päivää, Kela maksaa työmarkkinatukea.
Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 28.12.2012/916

26.1. Ilmoittautuminen TE-toimistoon

-

-

-

säoloehdon.
-

toimiston antamia ohjeita sekä päivämääriä työnhaun
voimassa pitämiseksi ja ansiopäivärahan saamisen varmistamiseksi.

26.2. Jäsenyys- ja työssäoloehto

-

kun työskennellään työaikajärjestelyiltään poikkeavilla
tä tehdään osasairauspäivärahan yhteydessä tai korkeimmalla korotetulla palkkatuella.

ansioista ennen eläkkeen alkamista. Samoin jos henkilö
-

34 viikkoa.
san jäsenyysaikanaan vähintään 34 kalenteriviikkoa palk-

työssä vähintään 1134 euroa kuukaudessa (vuosi 2013).

saanut sitä vastaavaa palkkaa.
34 viikosta 26 viikkoon tarkastelujakson säilyessä 28 kuukautena. Työssäoloehtoon voitaisiin laskea mukaan myös
korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehty työ kokonaan.

on suunniteltu tulevan voimaan vuoden 2014 alusta.
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26.3. Hakeminen

26.6. Jaksotukset

makkeet

-

-

-

jolle taloudellinen etuus jaksotetaan viimeisimmästä työ-

päivärahaa haetaan Kansaneläkelaitokselta.
Päivärahaa haetaan jälkikäteen neljän kalenteriviikon tai
kuukauden jaksoissa. Päivärahaa ei voi koskaan hakea
-

tai hankkimaa koulutusta.

26.7. Ansiopäivärahan suuruus
Oman ansiopäivärahan suuruusarvion voi käydä laske.
-

26.4. Omavastuuaika
deksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaimäismaksuaika alkaa alusta.
-

Palkkatuloista vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi vähennetään vielä palkansaajan
-

don kertymisen tarkastelujaksoa on voitu pidentää hyväk-

sairausvakuutuksen päivärahan ja kuntoutusrahan oma-

ajalta.

den kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos

siopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enimmillään 90

enimmäisajan alkaessa.

26.5. Karenssiaika

mistä edistävään palveluun.
-

tymisen.
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-

26.8. Ansioturvan kesto

kassoista:

Ansiopäivärahaa maksetaan mahdollisen jaksotuksen ja
omavastuuajan jälkeen viideltä päivältä viikossa. PäiväraAnsiopäiväraha määritellään uudelleen aina kun työssäoloehto täyttyy ja samalla aloitetaan uusi 500 päivän
enimmäisajan laskeminen. Jos 500 päivän enimmäis-

tusta ansiopäivärahasta.

-

-

työssä olleiden ansiopäivärahakausi lyhenisi 500 päivästä 400 päivään eli päivärahan enimmäisaika säilyisi 500

työllistymistä edistävistä palveluista kieltäytyminen ensimmäisen 250 päivärahapäivän aikana lyhentäisi ansioosan maksamista 100 päivällä.
Ansiopäivärahaa on mahdollista maksaa 500 päivän
aikana.
-

vuoden aikana.
-
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27.

TYÖRIKOKSISTA
Rikoslaissa on erillinen työrikoksia koskeva osuus, johon on koottu törkeimmät työsuhteisiin liittyvät rikokset – etenkin ne, joista voi seurata vankeusrangaistus. Rikoslain säännösten lisäksi monissa työsuhdetta sääntelevissä laeissa on
omat rangaistussäännöksensä.
Rikoslaissa käytetään työnantajan ja työntekijän sekä näiden edustajien käsitteitä yhtenäisesti siitä riippumatta, koskevatko säännökset yksityis- tai julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen liittyviä rikoksia. Työ- ja virkasuhteiset työntekijät on saatettu rikosoikeudellisen suojan kannalta tasaveroiseen asemaan.
Rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien rikkomiseksi
teko tai laiminlyönti on katsottava. Tuolloin otetaan huomioon asianomaisen asema, tehtävien ja toimivaltuuksien
laatu, laajuus sekä muutoinkin hänen osuutensa asiaan.
Rikoslaki 19.12.1889/39 (47. luku)

27.1. Työturvallisuusrikos

-

Työnantaja tai tämän edustaja on mahdollista tuomita
-

suojelun edellytyksistä.

teko voi kuitenkin olla esim. työturvallisuus- tai työterveyshuoltolain mukainen rikkomus.
-

sesta.

teen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

-

27.4. Kiskonnantapainen työsyrjintä
Kun työsyrjinnässä työnhakija tai työntekijä asetetaan
väksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta
tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-

27.5. Työntekijöiden edustajan oikeuksien
loukkaaminen

27.2. Työaikasuojelurikos
-

-

työaika- tai vuosilomakirjanpidon tai pitää sitä väärin tai
enintään kuudeksi kuukaudeksi.
-

27.6. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden
loukkaaminen

työaika- tai vuosilomalainsäädännön mukaan.

27.3. Työsyrjintä

-
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suhteen osa-aikaiseksi.
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-

tai tämän edustaja estää työntekijöitä tai heidän ammat-

seen yhdistykseen.

-

27.7. Työnvälitysrikos
Sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi voipalvelusta annetussa laissa säädetyn työnvälityksen mak-

27.8. Luvattoman ulkomaisen työvoiman käyttö

työntekijän oleskelulupaa tai muuta työntekoon Suomes-

laisilla työntekijöillä on työntekijän oleskelulupa tai muu
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28.

OIKEUSTURVA- JA
VASTUUVAKUUTUS
YTN-liitot ovat ottaneet jäsenilleen erilaisia oikeusturvavakuutuksia, joiden tarkoituksena on korvata jäsenen työtai virkasuhteeseen liittyvien riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja. YTN-liitot ovat ottaneet jäsenilleen myös erilaisia
vastuuvakuutuksia, joiden tarkoituksena on vähentää jäsenen vahingonkorvausvelvollisuutta. Vakuutusten ehdot
vaihtelevat liitoittain. Vakuutusehdot kannattaa aina tarkistaa omasta liitosta.

28.1. Oikeusturvavakuutus

-

-

pimuslain mukaan velvollinen maksamaan työnantajalle.
Korvausten enimmäismäärät vahinkotapausta kohden
lakimiehiltä.
Korvausta voidaan vähentää tai se voidaan kokonaan

28.2. Vastuuvakuutus
-

-

-

-

aina tarkistaa omasta liitosta.
taa.

-

vahinko on aiheutunut inhimillisestä erehdyksestä tai va-
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TYÖSOPIMUSMALLI

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY
TYÖNANTAJA

TOIMIHENKILÖ

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

1. TYÖSUHDE
Työsuhteen alkamispäivä on __________________

Työsuhteessa noudatetaan ____ kuukauden koeaikaa
2. TYÖPAIKKA JA TEHTÄVÄNIMIKE

Tehtävänimike
Työtehtävät

3. IRTISANOMISAIKA

106

YTN-työsuhdeopas

4. PALKKA
Rahapalkka työsuhteen alkaessa
tai

suoriutuminen tehtävässä.

Palkanmaksupäivä(t) on kuukauden ___________________________________________ päivä.
Tulospalkka

Suoritusajankohta

5. TYÖAIKA
Säännöllinen työaika

6. VUOSILOMA

YTN-työsuhdeopas
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7. SAIRAUSAJAN PALKKA

8. KOULUTUS
uudelleenkoulutusta.

9. MATKAKUSTANNUKSET JA MATKA-AIKA

Säännöllisen työajan ulkopuolella työasioissa matkustamisesta suoritetaan

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Tekijänoikeus toimihenkilön työn tuloksena syntyviin tekijänoikeudellisiin teoksiin säilyy toimihenkilöllä.
sopimuksen voimassaolon ajan.
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11. TYÖEHTOSOPIMUS

välistä _______________________________________________alan työehtosopimusta.

välistä ________________________________________________alan työehtosopimusta.
12. MUUT TYÖEHDOT

kanssa täydet palkkaedut.

Paikka ja aika
Työnantajan allekirjoitus

Toimihenkilön allekirjoitus

YTN-työsuhdeopas
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TYÖSOPIMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Työsuhteen kesto
enintään 1 vuosi

1. Työsuhde

teissa työsuhteen alkamiskohtaan kirjataan alkuperäinen
työsuhteen alkamispäivä.
Työsopimus voidaan aina solmia toistaiseksi voimassa
-

14 päivää

-

4. Palkka

Rahapalkan lisäksi on syytä sopia luontoiseduista. Tällöin

tehtävän valmistumiseen.
Koeajasta sopiminen on vapaaehtoista. Koeajan sovelsopimuksessa. Koeaika voidaan sopia enintään neljäksi

lisäksi vai vähennetäänkö luontoisetujen verotusarvo rahapalkasta.
Tulospalkasta on syytä sopia mahdollisimman yksityiskoh-

voidaan koeaika sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Koeaika sijoitetaan työsuhteen alkuun ja sen kestäessä
aikaa.
suhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

2. Työpaikka ja tehtävänimike

5. Työaika

-

remmaksi kasvaa työnantajan työnjohtovaltaan perustu-

3. Irtisanomisaika

kaa lyhyemmäksi.

-

suostumusta.

-

Työaikalain mukaan johtavassa asemassa olevan työnteki-

-

kuukausikorvauksesta ellei työehtosopimus sitä mahdol-

6. Vuosiloma

Työntekijälle kertyy vuosilomaa vuosilomalain mukaises-
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Koska työntekijälle ei työsuhteen alkuvaiheessa ole vielä
pimuksessa syytä sopia ylimääräisistä palkallisista lomista.
-

11. Työehtosopimus
mainita työsopimuksessa.

la jossa on ns. yleissitova työehtosopimus. Työehtosopimuksen soveltamisesta voidaan myös sopia työsopimuksessa.

12. Muut työehdot

Työntekijällä on työsopimuslain perusteella oikeus saada

7. Sairausajan palkka

Työsopimuslain perusteella työntekijällä on sairaudesta
keus saada sairausajan palkkaa enintään sairastumispäivää seuranneen 9 arkipäivän loppuun. Alle kuukauden
jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on oikeus saada 50

syytä sopia eri perhevapaajaksojen palkallisuudesta.
Yksilöllisen lisäeläkkeen ehdoista tulee sopia yhdessä
myös oikeudesta ns. vapaakirjaan sekä tehdä ns. peruutmasta vakuutusta ja nostamasta kertyneitä varoja pois.

8. Koulutus
täydennyskoulutuksen. Koulutuskustannusten jakamijohtuvaa.

9. Matkakustannukset ja matka-aika

kakustannusten korvausten enimmäismäärät ja edellytykset. Päätös ei velvoita työnantajaa korvaamaan
työntekijälle työmatkoista syntyviä kustannuksia. Työeh-

kakulujen korvaamisesta.

-

Työaikalain mukaan matkustaminen ei ole työaikaa ellei
korvaamisesta.

10. Immateriaalioikeudet
Tekijänoikeus

Työsuhdekeksinnöt
Työnantajan oikeus työntekijän tekemään keksintöön
-
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den ansiotason ja työehtojen parantaminen mm. vahvistamalla teollisuuden ja palvelualojen
sopimustoimintaa.

YTN-liitot:
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