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Työehtojen muuttaminen työsuhteen aikana 

 
Työnantajan ja työntekijän välinen työsopimus on sitova. Työsopimukseen kirjattuja ehtoja ei kumpikaan voi 
yksipuolisesti muuttaa ilman pätevää syytä. Työnteon edellytysten on täytynyt muuttua tai sitten ulkoiset 
olosuhteet aiheuttavat tarpeen muuttaa työsopimusta. 

 
Monet työehdot perustuvat lakiin ja lakien muuttuessa on myös työsuhteen ehtoja muokattava siten, että 
ehdot vastaavat voimassaolevaa lainsäädäntöä. Monilla aloilla on lisäksi yleissitova työehtosopimus, jonka 
muuttuminen saattaa muuttaa välittömästi myös yksittäisen työntekijän työehtoja. 

 
Liikkeen luovutus 
Liikkeen luovutus tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvalta vaihtuu koko yrityksessä tai osassa sitä. N niä
y käiänmisynyän, kun eläinlääkäriasemaketju ostaa uuden eläinlääkäriaseman. 

Liikkeen luovutuksessa eläinlääkäriaseman työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden 
eläinlääkäriaseman palvelukseen. Tällöin työehdot säilyvät ennallaan eikä niitä saa edes työntekijän 
suostumuksella heikentää. Uusi työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja vain, jos myös vanha työnantaja 
olisi voinut muuttaa niitä ennen kauppaa. 

Työsopimuslaissa on nimenomainen säännös tilanteesta, jossa työntekijä irtisanoutuu työstään siksi, että 
työehdot ovat liikkeen luovutuksen myötä heikentyneet. Irtisanoutumisen katsotaan tällöin tapahtuvan 
työnantajasta johtuvasta syystä ja esimerkiksi oikeus työttömyyskorvaukseen alkaa siten ilman 
karenssiaikaa. 

Toisinaan on mahdollista, että uusi ja vanha työnantaja eroavat toisistaan siinä määrin, että jonkin 
työehdon täyttäminen entisenlaisena on mahdotonta. Näin voi esimerkiksi käydä, jos uusi työnantaja 
lakkauttaa käytössä olleen työpaikkaruokalan. Tällöin menetys on korvattava työntekijälle jollakin tavalla, 
esimerkiksi ottamalla käyttöön lounassetelit. 

Liikkeen luovutusten yhteydessä voi saman työnantajan palveluksessa olla työntekijöitä, jotka ovat tulleet 
useista eri yrityksistä. Tällöin myös työehdot voivat olla hyvin erilaisia. On työnantajan tehtävä miettiä, 
miten työntekijöiden ehtoja yhdenmukaistetaan. Koska kenenkään työehtoja ei voi heikentää, on 
vertailukohtana käytettävä sitä työntekijää, jolla on parhaat työehdot. Työsopimuksia ei kuitenkaan voi 
yhdenmukaistaa ilman kunkin työntekijän suostumusta. 

Työnantajan on mietittävä, kuinka työntekijälle kompensoidaan se, että hänen työehtonsa ovat 
heikommat kuin jollakin toisella työntekijällä. Käytännössä tämä on haastavaa, sillä työehtoja ei vertailla 
yksitellen, vaan kokonaisuutena. On mahdollista, että yhdellä työntekijällä on ylimääräinen lomaviikko ja 
autoetu, kun puolestaan toisella työntekijällä on työnantajan kustantama laaja terveydenhuolto ja 
ylimääräinen eläkevakuutus. Jos näiden kahden työntekijän työehdot voidaan arvioida jotakuinkin 
samansuuruisiksi, on tilanne kokonaisuutena lain mukainen. 

 
Milloin työehtoja on mahdollista heikentää? 
Työntekijän työehdot sovitaan yleensä työsopimuksessa. Sopimukset ovat molempia osapuolia sitovia ja 
ehtojen muuttaminen on poikkeuksellista. Taloudellisesti vaikeiden aikojen koittaessa on työnantajalla 
kuitenkin käytössään työoikeudellisia keinoja yrityksen pelastamiseksi. Voimakkain näistä keinoista on 
työntekijöiden irtisanominen tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä perustellen. 

Koska irtisanominen on sekä työntekijän että yhteiskunnan kannalta haitallisin vaihtoehto, on 
työnantajalla oikeus käyttää lievempiäkin keinoja. Yksi tällainen keino on työehtojen muuttaminen 
esimerkiksi palkkaa alentamalla tai työvuoroja lyhentämällä. Työehtojen muuttaminen edellyttää, että kaikki 
keinot irtisanomista lukuun ottamatta on käytetty. 

Työehtojen heikentäminen tulee toteuttaa irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisaikana työntekijällä on 
mahdollisuus irtisanoutua ennen kuin heikennykset tulevat voimaan. Työehdot on palautettava entiselleen, 
jos irtisanomisuhka väistyy. 
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