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Työntekijän kanssa saa sopia – muttei ihan kaikesta 
 
Työntekijän suojaksi rajoitetaan mahdollisuutta sopia lain minimisuojaa huonommista ehdoista. Yrittäjä 
miettii, mihin voi  ieäävetäp  hankkia työntekijän suostumuksen. Työntekijää taas askarruttaa, onko potkuilla 
uhkaavan työnantajan heikentäviin ehtoihin suostuttava. 
 
Työntekijän ja työnantajan välinen suhde perustuu työsopimukseen (työehtosopimusten erikoisjärjestelmää 
ei käsitellä tässä). Työntekijöitä suojataan kuitenkin lainsäädännössä heidän riippuvuusasemansa takia. 
Tästä johtuen laki rajoittaa, missä laajuudessa työtekijä voi luopua lain antamasta suojasta. 

Lainsäädännössä on sekä minimiehtoja, joista ei ole sallittua poiketa työntekijän vahingoksi, että 
valinnaisia ehtoja, jotka tulevat sovellettavaksi, elleivät osapuolet sovi muuta. Työntekijän asemaa 
parantavien ehtojen sopimista ei rajoiteta.  

Laki jakaa myös työntekijöitä eri kategorioihin. Johtavassa asemassa olevan työntekijän katsotaan 
tarvitsevan vähemmän suojaa, joten tällaisten työntekijöiden osalta on vähemmän rajoituksia esimerkiksi 
ylityökorvausten ja kilpailukiellon sopimisen osalta. 

 
Heikentävien ehtojen tunnistaminen 
Todellisessa tilanteessa kannattaa aina olla yhteydessä liiton asiamiehiin, mutta seuraavat tilanteet voivat 
olla esimerkkejä heikentävistä ehdoista: osapuolet sopivat, että lain määritelmästä poiketen työntekijällä ei 
ole työaikaa eikä hän saa ylityökorvausta; työntekijä hyväksyy kirjallisesti määräaikaisuutensa, vaikka 
työnantajalla ei ole sille lain sallimaa perustetta; työsopimukseen kirjataan lain rajoja ylittävä koeaika tai 
perhevapaalla olevalle työntekijälle uusi koeaika; sovitaan laajentavasti työnantajan 
lomauttamisoikeudesta; määräaikainen tai osa-aikainen työntekijä antaa kirjallisesti hyväksyntänsä sille, 
että hän putoaa ”varsinaisten” työntekijöiden palkitsemisjärjestelmien ulkopuolelle. 

Näissä esimerkkitilanteissa pitäisi siis vastuullisen työnantajan hälytyskellojen soida. Tässä   n vvpn 
aeeävapv ätpaämttäue. 

 
Suojan ulottuvuudet 
Sopimusehto, joka vähentää työntekijän suojaksi säädettyjä ehtoja, on mitätön ja sen tilalla sovelletaan lain 
säännöksiä. Osapuolten sopimus pysyy muilta osin voimassa. Sopimus työntekijän kanssa ei myöskään 
saa olla kohtuuton tai hyvän tavan vastainen. Jos työsopimuksen ehtoa pidetäin tällä tavalla 
paheksuttavana, se voidaan sovitella tai sivuuttaa. 

Työnantajasta ”vapautuvan” työntekijän ei katsota tarvitsevan yhtä voimakasta suojaa kuin sellaisen 
työntekijän, jonka riippuvuussuhde työnantajaan jatkuu. Tämän takia irtisanottu työntekijä voi esimerkiksi 
sitovasti hyväksyä työnantajan irtisanomisperusteet. Irtisanottukaan työntekijä ei kuitenkaan voi etukäteen 
luopua lain antamasta suojasta, eli ei siis esimerkiksi voi irtisanomisajallaan vapauttaa työnantajaa 
tulevaisuuden takaisinottovelvollisuudesta. 

Ammatinharjoittaja ei ole työntekijä ja päättää siten itse sopimussitoumuksistaan. Ammatinharjoittajan ja 
työntekijän välinen rajanveto tapahtuu kuitenkin oikeudellisten kriteerien nojalla eikä ratkea yksistään 
osapuolten käyttämän nimityksen perusteella. Ammatinharjoittajaksi kutsuttu toimija voi siten osoittautua 
työntekijäksi, jolloin hänkin tulee työntekijöiden suojan piiriin. 
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