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Työsuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn

tekemisestä, työ tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena ja työstä

maksetaan palkkaa. Työsuhteelle on määritelty vähimmäisehdot, jotka

perustuvat lakeihin ja työehtosopimuksiin.

Työsuhde

Työsopimus

Työsopimussuhde syntyy, kun työnantaja ja työntekijä

solmivat työsopimuksen joko kirjallisesti tai sähköisesti mutta joskus se

tehdään myös suullisesti. 

On hyvä tietää, että työsopimus sitoo molempia osapuolia. Työsopimus

tehdään joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Huomioitavaa

on, että suurin osa kesätyösopimuksista on määräaikaisia.  Sopimuksen

sisällöstä riippuu, onko määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

ylipäänsä mahdollista.

 

Koronaaikan tulleita muutoksia työsopimuslakiin 

Työsopimuksen saa purkaa koeajalla koronasta johtuvien taloudellisten

syiden perusteella
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YOUTH

MAGAZINE



YOUTH

MAGAZINE

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia

työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta.

Siitä on sovittava niin että sekä  työnantaja ja

työntekijä ovat selkeästi tietoisia

koeaikaehdosta ja koeajan pituudesta.

Koeajalla työntekijä voi purkaa

työsopimuksen ilman syytä. 

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa

pidennyksineen olla korkeintaan puolet

sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää

kuin kuusi kuukautta. Toistaiseksi voimassa

olevan työsopimuksen koeaika saa olla

maximissaan 6 kk.

Koeaika

Työaika

Työaikalain tarkoittamalla säännöllisellä

työajalla tarkoitetaan työntekijän

vuorokautista ja viikoittaista työaikaa. 

Vuorokautena ja viikkona noudatetaan

kalenterivuorokautta ja -viikkoa, jollei

 toisin sovita.

Työajasta sovitaan työsopimuksessa.

Työaikaa säätelee työaikalaki ja

sopimukset.
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Etätyö on kotona tai muussa

etätyöpisteessä tehtävä työ, jonka

sisällöstä ja toteuttamisesta on

sovittu työnantajan ja työntekijän

välisellä sopimuksella.
 

Etätyö



Työntekijällä on oikeus työstä

maksettavaan palkkaan. Työnantaja ja

työntekijä  sopivat työsopimuksessa

palkasta. Minimipalkan määrästä ei ole

säädetty lailla. Korvauksesta sopimista

rajoittavat työnantajaa sitovan

työehtosopimuksen määräykset, joita

myös järjestäytymättömän työnantajan on

noudatettava, mikäli alalla on yleissitova

työehtosopimus. Työstä on maksettava

aina alalle tavanomaisena pidettävää ja

työn vaativuuteen nähden kohtuullista

palkkaa, ja työntekijän tulee saada

palkkatosite.

Palkka 01
Se on rahasumma, jonka  saat tilillesi

palkkapäivänä kaikkien vähennysten

jälkeen.

Nettopalkka

02
 Palkka josta ei ole tehty lakisääteisiä

vähennyksiä

Bruttopalkka

03
Toimitettava työnantajalle! Muuten

menee 60% veroa

Verokortti
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Time is the most valuable thing a
man can spend. 

–  T H E O P H R A S T U S -



let's go to
 the beach!

Loma
Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka.

Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan

vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella. Lomakausi

on  1.4.–31.3. eli ei kalenteri vuotta.
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T YÖS U H T E E N

PÄÄT TÄM I N E N

 Työsuhteen päättymisestä on säädetty

työsopimuslaissa. 

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

päätetään tavallisesti siten, että joko

työntekijä tai työnantaja irtisanoo sen.

Työntekijä ei tarvitse erityistä perustetta

irtisanoutumiselleen. Hän on kuitenkin

velvollinen noudattamaan

irtisanomisaikaa kuten työnantajakin.

Työnantajalla puolestaan tulee olla

irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. 

Määräaikainen työsopimus päättyy

ilman irtisanomista joko

sovitun määräajan kuluessa umpeen tai

sen työn valmistuttua, joka

työsopimusta tehtäessä sovittiin

tehtäväksi työsuhteen aikana.

Määräaikaisen työsopimuksen voi

irtisanoa vain, jos työntekijä ja

työnantaja sopivat

irtisanomismahdollisuudesta joko

työsopimuksessa tai työsuhteen aikana.

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että

työnantaja saa työsopimuslaissa

määriteltyjen ehtojen täyttyessä

keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja

työntekijä työn tekemisen, vaikka työsuhde

pysyy voimassa.

Lomauttamisessa noudatettavista

toimintatavoista ja määräajoista on

säädetty työsopimuslaissa ja

työehtosopimuksissa. 

 

Koronaaikan tulleita muutoksia

työsopimuslakiin Lomautusilmoitus

lyhenee kahdesta viikosta viiteen päivään

Myös määräaikaisen työntekijän voi

lomauttaa

L O M A U T U S

T YÖT O D I S T U S

Työntekijällä on oikeus saada

pyynnöstään työnantajaltaan

kirjallinen työtodistus, kun

työsuhde päättyy.

6 .



TIETO ON

OIKEUS
“YOU DON’T HAVE TO BE GREAT TO START, BUT YOU

HAVE TO START TO BE GREAT.” 
ZIG ZIGLAR



Lähteet:
WWW.KESÄDUUNI.ORG

VASTUULLINEN KESÄTYÖ

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

TYÖSUOJELU.FI

DUUNITORI.FI

TYOELAMAAN.FI/

TTK.FI

LEHTI.TEK.FI/KORONA-JA-KESATYOF

  

lisää tietoa www.reimari.info


