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KÄYTÄNNÖN TYÖOIKEUTTA JA TULKINTOJA TYÖELÄMÄSTÄ 

REILUN TYÖN PELISÄÄNTÖJÄ OPISKELIJOILLE JA VASTAVALMISTUNEILLE 

 

Teksti: Mikko Lehtonen, suunnittelija | SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry 

Yhteys: mikko.lehtonen@specia.fi | www.specia.fi  

 

SEKÄ TYÖNTEKIJÄT ETTÄ TYÖNANTAJAT JÄRJESTÄYTYVÄT LIITTOIHINSA  

 

Työelämä on rekrytointeineen, työehtoineen ja esimerkkeineen moninainen. Ongelmat esimerkiksi työsopi-

muskirjauksissa ovat usein tahattomia. Toisaalta työnhakijan ja -tekijän odotetaan tuntevan ja tunnistavan 

(työehtojen) sopimisen pelisäännöt, sillä työnantajalle edullisin sopimus ei yleensä ole työntekijälle kannus-

tavin. Mistä voikaan sopia — lue seuraavat esimerkit ja ota rohkeasti yhteyttä, jos jokin askarruttaa tai mie-

tityttää. Sopimisesta ja esimerkiksi palkoista saa puhua.    

 

Palkansaajat ja työnantajat ovat järjestäytyneet työmarkkinajärjestöihin huolehtiakseen kootusti 

eduistaan ja työehdoistaan. 1 Sekä työntekijä- että työnantajajärjestöt vastaavat niin yhteisöllisestä 

kuin henkilökohtaisestakin sopimusedunvalvonnasta. Tietylle toimialalle, työnantajalle (organi-

saatiolle) tai ammattiryhmälle voidaan neuvotella työehtosopimus, toisaalta työntekijä ja työnanta-

ja voivat sopia työehdoista keskenään työsopimuksella. Työmarkkinajärjestöt ovat syntyneet sen 

vuoksi, että ne huolehtivat sopimusneuvotteluista, yhteisistä eduista ja ongelmatilanteista yksittäi-

sen palkansaajan tai työnantajan puolesta. 

 

Työlainsäädännön tehtävä on taata kohtuulliset työnteon ehdot kaikille, eikä sitä huonommin voi-

da sopia. Työehtoja parannetaan työ- ja virkaehtosopimuksin. Esimerkki: Työlainsäädäntö ei esi-

merkiksi määrittele minimipalkkaa, vaan palkkakirjaukset ja ansiotason kehitys perustuvat sopi-

muksiin. Työehtoja voidaan vielä tarkentaa ja tietyin edellytyksin soveltaa työsopimuksin. Työso-

pimuksen tekeminen on neuvottelutilanne, 

vaikkei sitä sellaiseksi aina tunnistettaisikaan. 

Jos työsopimus on joltakin kohdin työlainsää-

dännön vastainen eli laiton, sen katsotaan ole-

van siltä osin mitätön. 

 

Oheinen kuvaaja osoittaa, mitkä normit vaikut-

tavat työn tekemiseen ja sen ehtoihin. Työnteki-

jään sovelletaan niin kutsuttua edullisemmuus-

periaatetta eli työntekijälle edullisinta normia.  

 

                                                           
1 Noin 75 % työntekijöistä ja palkansaajista on järjestäytynyt ammattijärjestöön tai -liittoon. Työnantajista 99 

% kuuluu oman toimialansa työmarkkinajärjestöön.  

TYÖN TEKE-
MINEN EH-
TOINEEN 

LAKI 
TYÖEHTOSOPIMUS 
TYÖSOPIMUS 
DIREKTIO-OIKEUS 

http://www.tyomarkkina-avain.fi/cms/
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Työoikeudelliset kysymykset, kuten työaika, vuosiloma, sosiaalietuudet, salassapitovelvollisuus ja 

esimerkiksi yhteistoimintamenettely kuvataan monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti esimerkiksi 

Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n Työsuhdeoppaassa, joka on hyödyllinen julkaisu elinkeinoelämässä 

ja järjestöissä työskenteleville sekä yksityissektorille suuntautuville opiskelijoille.  

 

KÄYTÄNNÖN TYÖOIKEUS | SOPIMISEN LÄHTÖKOHTIA 

 

Käytännön työoikeus tarkoittaa työhön liittyviä (ja työlainsäädännön) tulkintoja sekä sopimusten sovelta-

mista työpaikoilla. Se elää ennakkotapausten perusteella. Luottamusmiesorganisaatio ja henkilöstöedustajat 

huolehtivat työpaikoilla työlainsäädännön ja työehtosopimusten oikeasta soveltamisesta ja tulkinta-avusta. 

Oheen kootut työn ja sopimisen tulkinnat eivät ole sellaisenaan yleisiä tai kaikille yhteisiä ohjeita. Työnteon 

ehdot kannattaa aina tarkistuttaa epäselvissä tilanteissa ammattijärjestön laki- tai asiamieheltä tai omassa 

työsuhteessa sovellettavasta työehtosopimuksesta. 2  

 

Työnlainsäädäntö ja sen valvominen 

 

Ajantasainen työlainsäädäntö erillislakeineen löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta ja 

Finlex-tietokannasta, jonne on koottu myös voimassa olevat yleissitovat työehtosopimukset. Työ-

lainsäädäntö on sopimisen perälauta, ja niitä valvovat Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset työ-

suojeluviranomaiset | aluehallintovirastot 

 

Työehtosopimus ja sen merkitys 

 

Työehtosopimus tarkoittaa määräajaksi solmittua kollektiivista sopimusta työsuhteen ehdoista. 

Työnantaja ostaa työrauhaa, kun taas työntekijä saa parhaimmillaan reilun ansiotason kehityksen 

ja mahdollisuuden kehittyä asiantuntijana kannustavin työehdoin. Sopimus voi olla yleissitova tai 

normaalisitova, ja se perustuu yleensä työnantajan toimialaan 3. Sopimuksen yleissitovuus tarkoit-

taa sitä, että kaikkien tietyn toimialan työnantajien on noudatettava sen ehtoja. Normaalisitovuus 

viittaa siihen, että kaikkien järjestäytyneiden työnantajien on noudatettava sitä.  

 

Työehtosopimusten neuvottelu ja niiden soveltamisen seuraaminen ovat työmarkkinajärjestöjen 

perusedunvalvontatehtävä, joka rahoitetaan ammattijärjestöjen jäsenmaksuilla. Työehtosopimuk-

sista yritetään neuvotella kokonaisuutena mahdollisimman hyvä. Mikä neuvottelutulos tai sopi-

mus on paras, voi vaihdella arvioijan mielestä. Työmarkkinoiden jäsenmäärät ratkaisevat neuvot-

telupöydässä, ja siten jokainen palkansaaja voi vaikuttaa oman alansa ja työnsä ehtoihin järjestäy-

tymällä.   

                                                           
2 Tässä verkkoartikkelissa keskitytään työnteon ehtoihin elinkeinoelämässä ja järjestöissä. Valtion ja kunnan 

virkaehtosopimuksiin voi tutustua Valtion työmarkkinalaitoksen ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verk-

kosivuilla.  
3 Yrityksillä voi olla myös talo- ja organisaatiokohtaisia, niin kutsutusti, omia työehtosopimuksia.  

http://www.ytn.fi/index.php?page_id=139
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2304
http://www.finlex.fi/
http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx
http://www.vm.fi/vm/fi/12_Valtio_tyonantajana/index.jsp
http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/Sivut/default.aspx
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Esimerkki: Työehtosopimuksella sovitaan muun muassa palkkausmääräyksistä, työaikajärjeste-

lyistä, lomarahoista, irtisanomismenettelystä ja sosiaalisista määräyksistä, kuten sairausajan pal-

kasta. Myös henkilöstöryhmää edustava luottamusmies tulisi valita työehtosopimuksen perusteel-

la, minkä lisäksi siihen voidaan kirjata, millaisessa neuvottelujärjestyksessä erimielisyydet ratkais-

taan. Huomaa, jos työehtosopimusta ei ole, on oikeus valita luottamusvaltuutettu tai henkilöstö-

edustaja. 

 

Oheinen kuvio havainnollistaa niitä kysymyksiä, jotka kannattaa kysyä, kun aloittaa uudessa työ-

tehtävässä. Ne on hyvä tietää ja tiedostaa sekä selvittää viimeistään työhön perehdyttämisessä. 

Huomaa, ettei työntekijän järjestäytyminen tai tämän ammattijärjestö vaikuta siihen, mitä työehto-

sopimusta tämän työsuhteessa sovelletaan. Asioista kannattaa keskustella ennen kuin allekirjoittaa 

henkilökohtaisen työsopimuksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMIT 

Sovelletaanko minuun jotakin työehtosopimusta? 
Tarkista se työsopimuksesta, luottamusmieheltä tai palkanlaskennasta. 
Onko organisaatiolla matkustus-, toimisto- tai ohjesääntöjä? 

HENKILÖSTÖ-
RYHMÄ 

Mihin henkilöstöryhmään kuuluun? 
Työnantaja määrittelee henkilöstöryhmän työtehtävien perusteella 

EDUSTAJA 

Kuka minua edustaa? Onko organisaatiossamme  luottamumies tai joku 
muu henkilöstöedustaja? 
Tarkista se perehdytyksen yhteydessä. 
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Toistaiseksi voimassa oleva ja määräaikainen työsopimus 

 

Työsopimus on henkilökohtainen, sitova, sopimus työntekijän ja työnantajan välillä. Sille ei ole 

määritelty määrämuotoa, mutta on suositeltavaa, että se tehdään kirjallisesti ja ettei työnantajalle 

anneta yksipuolista oikeutta muuttaa sen ehtoja. Työnantaja on velvollinen antamaan kirjallisen 

selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista, mikäli työsuhde kestää yli kuukauden. Mitä tarkempi 

työsopimus on, sitä parempi se on työntekijälle.  

 

Esimerkki: ”Maija tulee meille töihin — piste” -tyyppinen työsopimus on työnantajalle edullisin 

vaihtoehto, koska hänelle jää tällöin erittäin suuri tulkintavalta työehdoista. Työntekijän on aina 

tiedettävä, mihin hän suostuu allekirjoittaessaan työsopimuksen, sillä työnantaja tietää lähes poik-

keuksetta aina, millä ehdoilla hän rekrytoi ja palkkaa työntekijän. 

 

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on tavanomaisin ja se päättyy irtisanomisajalla. Työsuhde 

voi olla myös määräaikainen, jolloin sen päättymisajankohta on sovittu tavalla tai toisella. Työnte-

kijä ei voida tällöin irtisanoa, ellei työsopimuksella ole sovittu irtisanomisajasta. Määräaikaisen 

työntekijän voi lomauttaa, jos hän on sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen 

työntekijä. Määräaikaisuuden perusteen on oltava laillinen — sijaisuus ja työn kausiluonteisuus 

ovat esimerkiksi hyväksyttyjä perusteita. Työlainsäädäntö ei ota kantaa määräaikaisuuden syihin.   

 

Peräkkäisten määräaikaisten työsuhteiden määrällä ei ole merkitystä, mutta jokaisen sopimuksen 

on oltava perusteltu. Sopimusten pituus voi kuitenkin vaikuttaa laillisuuteen tai laittomuuteen: 

onkin olennaista tunnistaa, onko työvoiman tarve pysyvää vai tilapäistä. Jos lainvoimaiset perus-

teet puuttuvat, työsopimuksen voi tulkita toistaiseksi voimassa olevaksi.  

 

SOPIMISEN ESIMERKKEJÄ JA ERITYISKYSYMYKSIÄ 

 

Työsuhteen ehtoja voidaan muuttaa. Työtehtävät voivat muuttua tai vastuu kasvaa. Työskentelytapaa voi-

daan vaihtaa, myös työajasta voidaan sopia työsuhteessa uudelleen. Jos muutokset ovat koko työyhteisöä 

koskevia ja yhteistoimintalain alaisia, aloitetaan yhteistoimintamenettely. Yksittäisen työntekijän työehtoja 

voidaan kehittää kehityskeskustelujen perusteella. Jos muutos mahtuu työsopimuksen rajoihin, työnantaja 

voi muuttaa ehtoa direktio-oikeutensa turvin. Ohessa on muutamia esimerkkejä, joista on hyvä keskustella 

ennen työsopimuksen allekirjoittamista, toki niihin voidaan palata työsuhteen aikana.   

 

Esimerkki: Koeaika voidaan liittää kaikkiin työsuhteisiin; sen pituus on yleisesti enintään 4 kuu-

kautta, mutta määräaikaisissa työsuhteissa korkeintaan puolet työsuhteen kestosta. Työsuhde voi-

daan purkaa koeaikana, ja sen aikana arvioidaan, sopiiko työntekijä tehtävään.  

 

Esimerkki: Vuosiloman osalta riittää viittaus vuosilomalakiin tai työehtosopimukseen 
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Esimerkki: Lomaraha (lomaltapaluuraha) perustuu työehtosopimukseen, ja siten kirjaus ’lomaraha 

työlainsäädännön mukaisesti’ on harhaanjohtava, koska työlainsäädäntö ei tunne sitä. Tämä on 

myös esimerkki oikealta kuulostavasta kirjauksesta, joka ei kuitenkaan sido mihinkään. 

 

Esimerkki: Työaika: Korvataanko vapaa-aikana matkustaminen, miten? Toisaalta työntekijä ja 

työnantajat eivät voi sopia paikallisesti työlainsäädännön vastaisesti. Esimerkki: Ylityöt korvataan 

50 % tai 100 % korotettuina, eikä ylitöitä voida sopia korvattavaksi 1:1, vaikka työntekijä syystä tai 

toisesta näin haluaisikin. 

 

Esimerkki: Sovellettava työehtosopimus: Muilta osin työsuhteessa noudatetaan (nimettyä) työeh-

tosopimusta 

 

Esimerkki: Vakiintunut käytäntö tarkoittaa sellaista työntekoon tai työehtoon liittyvää asiaa, joka 

on jatkunut pitkään ja jonka työntekijä voi olettaa vakiintuneeksi. Esimerkki: Lomarahan myöntä-

minen perustuu työehtosopimukseen. Työnantaja voi maksaa lomarahaa myös työehtosopimuk-

settomilla aloilla, jolloin kyse on vakiintuneesta käytännöstä. On ongelmallista todeta, mikä käy-

täntö vakiintuu ja milloin. Siitä syystä sekä työntekijän että 

työnantajan on hyvä keskustella säännöllisesti, mikä nähdään 

”talon tavaksi”.  

 

SPECIA — TYÖELÄMÄNLAAJUISTA EDUNVALVON-

TAA  

 

Ammattijärjestöön liittyminen on järkevä päätös jo opintojen aika-

na. Ennakointi ei merkitse etua ainoastaan ansiosidonnaisen työt-

tömyyspäivärahan kerryttämisessä. 4 Käytännön työoikeuden tun-

temus ehkäisee ehdoiltaan heikkoja sopimuksia, kun työntekijä tie-

tää, mihin hän sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksensa. Oman 

alan oikeudenmukaisen palkkauksen tunteminen nostaa vastaavasti 

koko asiantuntija-alan osaamisen arvostusta. Kysy apua palkkatoi-

veen muotoiluun omasta ammattijärjestöstäsi. 

 

SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry on am-

mattijärjestö kasvatustieteilijöille ja humanisteille sekä kasva-

tustieteiden ja humanististen tieteiden korkeakouluopiskeli-

joille. Järjestöön kuuluu 6 100 jäsentä, joista lähes puolet työs-

kentelee elinkeinoelämän ja järjestöjen asiantuntija- ja esi-

                                                           
4 Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ei voi työttömyysturvalain työssäoloehdon vuoksi kerryttää ta-

kautuvasti, vaan sen on vakuutuksenkaltainen etu työmarkkinoilla. Lue lisää.  

http://www.erko.fi/
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miestehtävissä, kolmannes työskentelee valtionhallinnossa. SPECIA huolehtii edustamiensa alojen 

ammatillisesta ja koulutuksellisesta edunvalvonnasta. Löydät meidät osoitteesta www.specia.fi.  

 

Miksi liittyisin ammattijärjestö SPECIAan jo opiskelijana? 

 

Esimerkki: Specialaisena kehität oman korkeakoulututkintosi ja asiantuntija-alasi arvostusta. Kuu-

lut korkeasti koulutettujen keskusjärjestö Akavaan, joka vastaa työelämän kehittämisestä, kollek-

tiivisista sopimuksista ja luottamus-

miesorganisaatiosta työpaikoilla — 

edunvalvonta on joukkuelaji.   

 

Esimerkki: Jäsenenä voit pyytää oikeus-

apu- ja työsuhdeneuvontaa kaikkiin 

töihin kaikissa työsuhteen vaiheissa.   

 

Esimerkki: SPECIA tekee yhteistyötä 

alan tieteellisten järjestöjen ja opiskelija-

järjestöjen kanssa huolehtiakseen jäsen-

tensä tutkintoedunvalvonnasta ja alan 

kehittämisestä. 

 

Esimerkki: Tapaat koulutus- ja seminaa-

ripäivissämme koulutusalan, henkilöstö- 

ja valtionhallinnon, viestinnän ja järjes-

töjen asiantuntijoita ja esimiehiä, jotka 

kertovat mielellään työstään ja uristaan 

sekä antavat vinkkejä työnhakuun. 

 

Esimerkki: Opiskelija ei ole erityinen 

jäsen, vaan kaikki jäsenedut ja -palvelut 

ovat opiskelijan käytössä.  Opiskelija 

maksaa jäsenmaksua vain niiltä viikoil-

ta, jolloin hän kerryttää ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa eli kerryttää ta-

loudellista turvaa itselleen.  

 

Ota yhteyttä joko SPECIAn toimistoon tai lähetä terveisesi hallituksellemme  

toimisto@specia.fi | www.specia.fi  

 

 

 

http://www.specia.fi/
https://specia-fi.directo.fi/jasenedut_ja-palvelut/
http://www.erko.fi/tyossaoloehto.html
mailto:toimisto@specia.fi
http://www.specia.fi/

