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Nollasopimus työajasta 
 
Työsuhteessa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena rahaa tai muuta 
rahanarvoista vastiketta vastaan. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, suullisesti tai sähköiselle 
lomakkeelle.  
 
Työsopimuksessa osapuolten tulisi sopia työsuhteen keskeisistä ehdoista eli ainakin työn sisällöstä, 
työntekopaikasta, säännöllisestä työajasta, palkan määräytymisestä ja palkan kehittymisestä työsuhteen 
aikana. Vaikka suullinen sopimus on sinänsä pätevä, on kirjallinen menettely ylivertainen, jos sopimuksen 
sisältöä joudutaan myöhemmin selvittämään ja arvioimaan. Kirjallisetkin sopimukset ovat joskus 
puutteellisia ja keskeisiä työsuhteen ehtoja jää kirjaamatta. Puutteellisuus ei koskaan toimi työntekijän 
eduksi.  

Uutena ilmiönä on jäsenneuvonnassa törmätty sopimuksiin, jossa työajasta ei ole sovittu mitään, ei 
enimmäistyöaikaa eikä myöskään taattua vähimmäistuntimäärää. Kirjauksena on tällöin pelkästään 
”tarvittaessa töihin tuleva”. Näitä niin sanottuja nollatyöaikasopimuksia on aikaisemmin pidetty vain 
vähemmän koulutusta vaativien palveluammattien ongelmana, mutta ilmiö saattaa olla tunkeutumassa 
myös pitkän koulutuksen aloille.  

Laki turvaa työsopimuksen osapuolille laajan sopimismahdollisuuden työajasta, eikä vähimmäistyöajan 
sopiminen nollaksi ole lainvastaista. Jos työnantaja ei takaa vähimmäistyöaikaa, ei tämä työsopimus 
toisaalta voi olla myöskään eläinlääkärin toimeentulon perusta.  

 
Muu työ ja nollatyöaika 
Työsopimuslaissa säädetty lojaliteettivelvoite kieltää työntekijää tekemästä työsuhteen aikana toiselle 
työnantajalle työtä ilman työnantajan antamaa lupaa. Tällaisen kilpailevan työn tai ammatinharjoittamisen 
samalla alalla voidaan arvioida vahingoittavan työnantajaa taloudellisesti. Jopa tällaisen toiminnan valmistelu 
työsuhteen aikana on kielletty. Toisaalta Suomen perustuslaissa turvataan jokaisen oikeus hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Lojaliteettivelvoite näyttää olevan ristiriidassa 
perusoikeuden kanssa. 

Perustuslain perusoikeussäännös ohittaa sen kanssa ristiriitaisen tavallisen lainsäännöksen. Tällä 
perusteella voidaan todeta, että työsopimus, joka ei sisällä vähimmäistyöaikaa lainkaan, ei voi rajoittaa 
työntekijän oikeutta ottaa vastaan muuta työtä työsuhteen aikana. Jos työsopimuksessa sovittu 
vähimmäistyöaika on kovin pieni eikä takaa riittävää ansiota, on todennäköistä, että perustuslain takaama 
perusoikeus mahdollistaa myös tässä tapauksessa muun työn vastaanottamisen. Kilpailevan toiminnan 
kielto on sitä merkityksellisempi, mitä lähempänä täyttä työaikaa työsopimuksen asianomainen määräys 
on.  

 
Lisätyösitoumus työsopimuksessa 
Työsopimuksessa voidaan myös sopia, että työntekijä sitoutuu tekemään lisätyötä täyteen säännölliseen 
työaikaan asti, vaikka vähimmäistyöajasta ei ole sovittu. Tällaista sitoumusta ei voi suositella annettavaksi. 
Jos työnantaja ei sitoudu työntekijään vähimmäistyöajan takaamisen kautta, ei ole kohtuullista vaatia suurta 
sitoutumista myöskään työntekijältä. On syytä harkita vakavasti, kannattaako ylipäätään tehdä työtä taholle, 
joka ei sitoudu takaamaan työmäärästä mitään. 

 
Irtisanoutuminen ja nollatyöaikasopimus 
On vielä syytä varoittaa itse irtisanoutumisen riskeistä työttömyysturvan suhteen. Aina kun työntekijä 
irtisanoutuu työstään, on korvauksettoman määräajan riski ilmeinen. Työvoimaviranomaisten vallitsevan 
käytännön mukaan itse irtisanoutumista pidetään työvoimapoliittisesti moitittavana menettelynä, mikä johtaa 
90 päivän karenssin asettamiseen työttömyyspäivärahakauden alkuun. Työttömyyskassa ei siis voi maksaa 
työttömyyspäivärahaa ennen kuin määräaika on kulunut loppuun.  
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