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1 JOHDANTO 

Kaikista palkansaajien työsuhteista määräaikaisten osuus oli 16 prosenttia vuonna 

2019. Palkansaajia oli keskimäärin 2 220 000. Samana vuonna alle vuoden kestä-

neistä työsuhteista määräaikaisten osuus oli 49 prosenttia eli lähes puolet. Työsopi-

muslain 1 luvun 1§:n 2 momentissa todetaan, että työsopimus on voimassa tois-

taiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräajaksi. Tämä tarkoittaa käy-

tännössä sitä, että pääsääntöisesti työsopimus solmitaan olemaan toistaiseksi voi-

massa, mutta tietyin perustelluin syin työsopimus voidaan solmia myös määrä-

ajaksi. Määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen tarvitaan aina perusteltu syy tai 

työntekijän oma tahto sitoutua työhön määräajaksi. (L 26.1.2001/55 1:1§; Paanetoja 

2017, 39; Tilastokeskus 2020.) 

Määräaikainen työsopimus kestää tietyn ajan ja se voidaankin solmia silloin, kun 

työvoiman tarpeen ei katsota olevan pysyvä. Määräaikainen työsopimus päättyy 

yleensä määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikainen työso-

pimus voidaan päättää purkamalla, jolloin työsopimus päättyy heti. Työsopimuksen 

purkaminen vaatii kuitenkin työsopimuslaissa määritetyn purkamisperusteen. Mää-

räaikainen työsopimus voidaan myös irtisanoa, mikäli irtisanomisehdosta on erik-

seen sovittu. (Bruun & Von Koskull 2012, 71–72; L 26.1.2001/55 8:1§; Paanetoja 

2017, 45.) 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan määräaikaisia työsopimuksia ja määräaikaisten työ-

sopimusten perusteetonta päättämistä työantajan näkökulmasta. Tutkimuksen ta-

voitteena on selventää määräaikaisten työsopimuksien perusteetonta päättämistä ja 

niiden seuraamuksia. Tutkimuksessa tutkitaan oikeustapausten pohjalta, kuinka ja 

millaisissa tilanteissa määräaikainen työsopimus on perusteettomasti päätetty. Tut-

kimuksessa selvitetään myös sitä, millaisiin korvauksiin määräaikaisen työsuhteen 

perusteeton päättäminen voi johtaa. Seuraavat kysymykset toimivat tutkimuksen 

tutkimuskysymyksinä:  

- Milloin määräaikainen työsopimus voidaan päättää?  
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- Milloin määräaikainen työsopimus on päätetty perusteettomasti?  

- Millaisia seuraamuksia määräaikaisen työsopimuksen perusteettomalla 

päättämisellä on? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään, miten määräaikainen työso-

pimus päättyy ja miten määräaikainen työsopimus voidaan lainmukaisesti päättää. 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään oikeustapauksia apuna käyttäen, löy-

tämään tilanteita, missä määräaikainen työsopimus on perusteettomasti päätetty. 

Viimeisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään määräaikaisen työsopimuksen 

perusteettoman päättämisen seuraamuksia. Millaisia mahdollisia korvauksia työso-

pimuksen perusteettomasta päättämisestä voi syntyä? 

1.2 Tutkimuksen rajaus ja menetelmä 

Tutkimuksen aihetta käsitellään työsuhteiden näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tutkimuksessa ei käsitellä virkasuhteita. Tutkimuskysymykset koskevat aino-

astaan määräaikaisia työsopimuksia eli toistaiseksi voimassa olevat työsopimukset 

jäävät tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa käsitellään kuitenkin pienissä 

määrin toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, sillä käsite liittyy olennaisesti 

työsopimukseen. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät myös osa-aikaiset työsuhteet. 

Tämä opinnäytetyö on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen kirjoituspöytätutkimus. 

Lainopillinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa tulkitaan ja 

systemoidaan eli organisoidaan voimassa olevaa oikeutta oikeuslähteitä hyödyntä-

mällä. Tutkimusta lähestytään laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimusmenetelmä 

suuntauksen avulla. Laadullisessa tutkimuksessa olennaista on laadun, määrän ja 

ominaisuuksien kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tutkimuksen tutkimusaineisto 

eli oikeuslähteet koostuvat pääsääntöisesti oikeuskirjallisuudesta, lain esitöistä, oi-

keustapauksista, lainsäädännöstä sekä aiheeseen liittyvistä artikkeleista. (Jyväsky-

län yliopisto 2019; Sutela, Määttä & Myrsky 2003.) 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta pääluvusta ja näiden alaluvuista. Ensim-

mäinen luku eli johdanto käsittelee tutkimuksen tavoitteita, rajausta, tutkimusme-

netelmää ja rakennetta. Tutkimuksen kolme seuraavaa lukua muodostavat tutki-

muksen teoreettisen viitekehyksen. Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään tar-

kemmin työsuhteen, työsopimuksen ja määräaikaisen työsopimuksen käsitteitä. 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää perehtyä työoikeuden peruskäsitteisiin, jotta voi-

daan ymmärtää tarkemmin määräaikaiseen työsopimukseen liittyviä käsitteitä ja 

kokonaisuutta. 

Viides luku muodostaa tämän tutkimuksen empiirisen osuuden. Tässä luvussa kä-

sitellään määräaikaisten työsopimusten perusteetonta päättämistä oikeuskäytäntöä 

apuna käyttäen sekä tutkitaan määräaikaisen työsopimuksen perusteettoman päät-

tämisen seuraamuksia. Kuudes luku koostuu johtopäätöksistä eli niistä tuloksista 

mihin tutkimuksessa on tultu. Lopuksi arvioidaan myös opinnäytetyöprosessi. 
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2 TYÖSUHDE 

Työsuhdetta pidetään työoikeuden peruskäsitteenä. Työsuhde voidaan määritellä 

legaalisen eli lainmukaisen ja täsmällisen tunnusmerkistön avulla. Tunnusmerkistö 

voidaan jakaa viiteen niin sanottuun perustunnusmerkkiin, jotka käyvät ilmi työso-

pimuslain 1 luvun 1§:n 1 momentissa. Nämä viisi perustunnusmerkkiä ovat sopi-

mus, ansiotyön tekeminen, vastikkeellisuus, työnteko toiselle sekä direktio-oikeus. 

Kaikkien näiden viiden perustunnusmerkin tulee täyttyä, jotta voidaan katsoa ky-

seessä olevan työsuhde. (Kairinen 2009, 71; Koskinen, Kairinen, Nieminen, Ulla-

konoja & Valkonen 2018, 36; L 26.1.2001/55 1:1§; Paanetoja 2017, 26–27.) 

Työsuhdetta säädellään monien eri tasoisten säännöstyskeinojen avulla. Näihin 

säännöstyskeinoihin lukeutuvat lainsäädäntö, työsopimukset, työehtosopimukset, 

tapaoikeus, paikalliset sopimukset, yhteistoimintasopimukset ja työnantajan käs-

kyt. Työsuhteeseen soveltuu työsopimuslain lisäksi myös muu työlainsäädäntö. 

Työlainsäädäntöä voidaan soveltaa myös muihin kuin pelkästään työsuhteessa teh-

tävään työhön, minkä vuoksi työsuhteen syntymistä voidaan joutua tarkastelemaan 

useassa eri yhteydessä. Oikeussuhteen luonne eli se onko kyseessä työsuhde vai 

jonkin muun työn oikeussuhde, voi olla epävarma, vaikka työsuhteen perustunnus-

merkit täyttyisivätkin. Mikäli näin on, oikeussuhteen luonne ratkaistaan lopulta ko-

konaisarvioinnilla. (Kairinen 2009, 8; Koskinen ym. 2018, 36; Paanetoja 2017, 27.) 

2.1 Sopimus 

Työsuhde perustuu lähtökohtaisesti työntekijän ja työnantajan väliseen velvoiteoi-

keudelliseen sopimukseen. Tämä sopimus on yleensä muodoltaan työsopimus, 

mikä on määritelty työsopimuslain 1 luvun 1§:ssä. Työsopimus on vapaamuotoinen 

sopimus, eikä edellytä erityisten muotosääntöjen toteutumista. Työsopimuksen 

myötä osapuolille syntyy velvollisuuksia ja oikeuksia toisiaan kohtaan. (Kairinen 

2009, 72; Koskinen ym. 2018, 105; L 26.1.2001/55 1:1§.) 

Työsopimuksen lisäksi työsuhde voi syntyä silloin, kun kyse on esimerkiksi 

vuokra-, urakka- tai toimeksiantosopimuksesta. Näihinkin sopimuksiin voidaan so-
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veltaa työoikeudellisia normeja eli esimerkiksi työlainsäädäntöä. Työsuhteen sopi-

muksen nimityksellä, tyypillä tai muulla vastaavalla ei näin ole ratkaisevaa merki-

tystä työoikeudellisten normien soveltamisen kannalta. (Kairinen 2009, 72; Koski-

nen ym. 2018, 105.) 

2.2 Ansiotyön tekeminen 

Työsuhteelle olennaista on se, että kyse on etenkin työn tekemisestä. Työnteoksi 

voidaan määritellä lähes kaikki inhimillinen käyttäytyminen tai toiminta, jolla on 

taloudellista arvoa. Tämä käyttäytyminen voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivi-

nen käyttäytyminen on esimerkiksi ojan kaivamista ja passiivinen taiteilijan mallina 

olemista. Käyttäytyminen ei saa olla lainvastaista, rikollista tai hyvän tavan vas-

taista. (Kairinen 2009, 74; Paanetoja 2017, 28.) 

Työ voidaan jakaa kahteen pääryhmään ansiotyöhön ja muussa kuin ansiotarkoi-

tuksessa tehtävään työhön. Ansiotyössä työtä tehdään ansiotarkoituksessa ja 

yleensä sellaisten tulojen saamiseksi, joita tarvitaan elämiseen. Ansiotyöhön voivat 

kuulua myös osa-aikaiset tehtävät tai sivutoimet, vaikka niistä saatava vastike saat-

taa olla vähäinen. Ansiotyön ei tarvitse olla pääasiallisen toimeentulon lähde. Har-

rastustoiminta ja talkootyöt voidaan lukea muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtä-

vään työhön, sillä usein niihin ei liity ansion saamisen merkitystä. (Koskinen ym. 

2018, 100; Paanetoja 2017, 25.) 

Ansiotyö voidaan jakaa pääryhmien lisäksi kahteen pääluokkaan: itsenäisesti ja 

epäitsenäisesti suoritettavaan ansiotyöhön. Itsenäisellä ansiotyöllä tarkoitetaan pää-

osin itsenäisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työtä, jota ei tehdä palvelussuh-

teessa. Epäitsenäisesti suoritettavalla työllä tarkoitetaan työskentelemistä työnanta-

jan johdon ja valvonnan alaisena eli siihen kuuluvat erilaiset palkkatyön muodot. 

Pääasiassa epäitsenäisesti suorittavalla työllä tarkoitetaan työ- ja virkasuhteessa 

tehtävää työtä. (Koskinen ym. 2018, 102; Paanetoja 2017, 26.) 
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2.3 Vastikkeellisuus 

Vastikkeellisuudella tarkoitetaan työntekoa palkan tai muun vastikkeen nojalla. 

Vastikkeeksi käy mikä tahansa suoritus, jolla on saajalleen taloudellista arvoa. Vas-

tikkeena voi toimia muun muassa raha, luontoissuoritus, oppi tai vastavuoroinen 

työ ja se tulee annettavaksi työsuhteessa tehdystä työstä. (Koskinen ym. 2018, 108–

109; Paanetoja 2017, 28–29.) 

Työsopimuslain legaalisen eli laillisen olettaman mukaisesti, vaikka vastikkeesta ei 

olisi sovittu, tulee työ korvata työntekijälle. Työsopimuslakia tullaan soveltamaan, 

vaikka vastikkeellisuudesta ei olisi erikseen sovittu ja ei voida katsoa, että työtä 

olisi tarkoitettu tehtäväksi ilman vastiketta. Riita-tilanteissa työnantajalla on näyt-

tövastuu siitä, mikäli työ on sovittu tehtäväksi ilman vastiketta. Tämän vuoksi vas-

tikkeesta on hyvä sopia työntekijän kanssa kirjallisesti. (Koskinen ym. 2018, 108–

109; L 26.1.2001/55 1:1§; Paanetoja 2017, 28–29.) 

2.4 Työnteko toiselle ja henkilökohtaisuus 

Työsuhteessa työtä tehdään toiselle eli työntekijän suoritus tapahtuu työnantajan 

lukuun. Olennaista ei ole kenen hyväksi työsuoritus lopulta koituu, kuitenkin työn 

välitön tulos kuuluu työnantajalle. Toisin sanoen työn tulos tulee työnantajan varal-

lisuuspiiriin. Mikäli työtä tehdään omaksi hyväksi tai itselleen, ei se kuulu työlakien 

piiriin. (Kairinen 2009, 74; Koskinen ym. 2018, 107; Paanetoja 2017, 28.)  

Työsuhteelle olennaista on myös työn suorittamisen henkilökohtaisuus. Tällä tar-

koitetaan sitä, että tietty henkilö eli työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti työhön ja 

sen suorittamiseen, ilman apulaisia tai avustajia, jos toisin ei ole sovittu. Työnteki-

jän katsotaan luovuttavan henkilökohtaisen työvoimansa työnantajan käyttöön. 

Osassa oikeuskirjallisuudessa henkilökohtaisuus katsotaan yhdeksi työsuhteen 

omaksi perustunnusmerkiksi. (Kairinen 2009, 74–75; Koskinen ym. 2018, 108. 

Paanetoja 2017, 29.) 
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2.5 Direktio-oikeus 

Direktio-oikeudella tarkoitetaan työnantajalle kuuluvaa työnteon johtamisen ja val-

vomisen oikeutta. Työsuhteessa työntekijän tulee työskennellä työnantajan johdon 

ja valvonnan eli direktion alaisena, mikä todetaan jo työsopimuslain 1 luvun 1§:ssä. 

Myös työsopimuslain 3 luvun 1§:ssä velvoitetaan työntekijää noudattamaan työn-

antajan määräyksiä. (Koskinen ym. 2018, 109; L 26.1.2001/55 1:1§, 3:1§; Paa-

netoja 2017, 29.) 

Laissa ei ole tarkemmin määritelty direktio-oikeuden sisältöä, mutta se on suhteel-

lisen vakiintunut oikeuskirjallisuudessa sekä käytännössä. Direktio-oikeus voidaan 

jakaa kahteen osaan johtoon sekä valvontaan. Työnantajan johtoon kuuluvat muun 

muassa työnantajan oikeus määrätä, ennen työn aloittamista ja sen aikana siitä, mi-

ten, missä ja milloin työ tehdään. Työnantajan valvontaan kuuluu työnantajan oi-

keus seurata, että työntekijä noudattaa annettuja, työn suorittamista koskevia ohjeita 

sekä määräyksiä. (Koskinen ym. 2018, 109; Paanetoja 2017, 29.) 
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3 TYÖSOPIMUS 

Sopimus on työsuhteen yksi perustunnusmerkeistä, eikä työsuhdetta voida katsoa 

syntyneen ilman työnantajan ja työntekijän välistä sopimusta. Tämä sopimus on 

yleensä muodoltaan työsopimus. Työsopimuslain mukaan työsopimus määritellään 

sopimukseksi, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henki-

lökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alai-

sena. Sopimus voidaan määritellä työsopimukseksi tiettyjen tunnusmerkkien täyt-

tyessä. Työsuhteella ja työsopimuksella voidaankin katsoa olevan sama tunnusmer-

kistö. (Bruun & Von Koskull 2012, 25; Kairinen 2009, 72; L 26.1.2001/55 1:1§.) 

Työehtosopimus on yhden tai useamman työnantajan tai rekisteröidyn työnantajain 

yhdistyksen ja yhden tai useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen välinen 

sopimus, joka sääntelee keskeiset ehdot työsuhteessa. Työehtosopimuksessa voi-

daan sopia työajoista, palkoista ja erilaisista muista eduista. Työehtosopimus aset-

taa rajat työsopimuksen ehdoille työnantajan ja työntekijän välillä, mutta se ei kor-

vaa työnantajan ja työntekijän yksilöllistä työsopimusta. Työsopimuksessa olevat 

ehdot eivät voi alittaa eli olla huonompia kuin työehtosopimuksessa sovitut ehdot. 

(Koskinen ym. 2018, 51; Paanetoja 2017, 135–136.) 

3.1 Työsopimuksen muoto ja sisältö 

Työsopimuksen sopijapuolina toimii työntekijä ja työnantaja. Työntekijänä voi toi-

mia ja työsopimuksen solmia 15 vuotta täyttänyt henkilö. Huoltaja voi kuitenkin 

purkaa 15–17-vuotiaan solmiman sopimuksen, jos kehitys, kasvatus tai terveys sitä 

vaatii. Alle 15-vuotias voi myös tehdä työtä, mutta tällöin työsopimuksen solmii 

henkilön huoltaja tai huoltajan luvalla alle 15-vuotias itse. Työntekijänä voi toimia 

myös henkilö, joka on julistettu vajaavaltaiseksi tai hänen toimintakelpoisuuttansa 

on rajoitettu. Tällainen henkilö voi solmia, irtisanoa tai purkaa työsopimuksen. 

Työnantajana voi toimia niin juridinen kuin luonnollinen henkilö. Juridisia henki-

löitä ovat muun muassa yhtiöt, yhdistykset, osuuskunnat, säätiöt, valtio ja kunnat. 

Luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan yksityistä henkilöä. (Bruun & Von Koskull 

2012, 32–33; Paanetoja 2017, 37.) 
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Työsopimus on muodoltaan vapaamuotoinen sopimus, minkä vuoksi se voidaan 

solmia missä muodossa tahansa. Työsopimus voidaan solmia kirjallisesti, sähköi-

sesti, suullisesti tai hiljaisesti. Konkludenttinen eli hiljainen työsopimus syntyy sil-

loin, kun työtä tehdään ilman nimenomaista sopimusta kyseisestä työstä. Suositus 

on kuitenkin solmia työsopimus aina kirjallisesti, sillä silloin voidaan tarkistaa ja 

näyttää toteen sen, mitä on työsopimuksessa sovittu. (Bruun & Von Koskull 2012, 

27; Paanetoja 2017, 27.) 

Yksityisissä sopimussuhteissa lähtökohtana on sopimusvapaus ja tämä koskee 

myös työsopimusta. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja ja työntekijä voivat päättää 

sopimuksen muodosta ja sisällöstä itse. Kuitenkin työlainsäädännössä on pakotta-

via säännöksiä, jotka rajoittavat sopimusvapautta eli työnantajan ja työntekijän 

mahdollisuutta sopia vapaasti työsuhteen ehdoista. (Bruun & Von Koskull 2012, 

25; L 26.1.2001/55.) 

Työsopimuslaissa ei olla määritelty yksityiskohtaisesti työsopimuksen sisältöä. 

Kuitenkin työsopimuslain 2 luvun 4§:n mukaan, mikäli työsopimuksessa ei ole mai-

nittu työnteon keskeisiä ehtoja, tulee työnantajan antaa näistä ehdoista erillinen kir-

jallinen selvitys. Selvitys tulee antaa yli kuukauden kestävissä määräaikaisissa työ-

suhteissa ja kaikissa toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa, ensimmäisen pal-

kanmaksukauden päättymiseen mennessä. Tämän lisäksi vuokratyöntekijällä on oi-

keus saada selvitys pyynnöstään, vaikka sopimus olisi solmittu alle kuukauden kes-

täväksi määräajaksi. (L 26.1.2001/55 2:4§; Paanetoja 2017, 38.) 

Selvityksessä tulisi käydä ilmi työnteon alkamisajankohta, työnantajan ja työnteki-

jän koti- ja liikepaikka, työntekijän pääasialliset työtehtävät, koeaika, työehtosopi-

mus, säännöllinen työaika, palkan tai muun vastikkeen määräytymisen perusteet, 

palkanmaksukausi, vuosiloman määräytyminen, irtisanomisaika tai sen määräyty-

misen peruste, määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päätty-

misaika sekä määräaikaisuuden peruste tai ilmoitus siitä, jos kyseessä on määräai-

kaisesta sopimuksesta pitkäaikaistyöttömän kanssa. Tämän lisäksi selvityksessä tu-

lisi käydä ilmi työntekopaikka tai sen puuttuessa selvitys periaatteista, joiden mu-

kaan työntekijä työskentelee eri paikoissa. (Paanetoja 2017, 38.) 
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3.2 Työsopimuksen kesto ja koeaika 

Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Pääsääntöisesti työsopi-

mus on voimassa toistaiseksi, mikäli muusta ei ole sovittu. Toistaiseksi voimassa 

oleva työsopimus on niin sanottu vakituinen työsopimus, eikä siinä ole sovittua 

päättymisajankohtaa. Määräaikainen työsopimus päättyy yleensä määräajan päät-

tyessä tai kun sovittu työ on saatu valmiiksi. Määräaikaisen työsopimuksen enim-

mäiskestoa ei ole rajoitettu. (Kairinen 2009, 188; Koskinen 2018, 154–155; Moila-

nen 2013, 44; Paanetoja 2017, 39.) 

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimuksessa koeaikaehdosta sekä työn-

antajan tulee ilmoittaa työntekijälle mahdollisesta työehtosopimuksessa olevasta 

koeaikamääräyksestä. Koeaika voidaan liittää niin määräaikaiseen kuin toistaiseksi 

voimassa olevaan työsopimukseen. Koeajan tarkoituksena on antaa työsopimuksen 

osapuolille mahdollisuus selvittää työntekijän sekä työnantajan soveltuvuuden. 

Koeaika sijoittuu työsuhteen alkuun ja se voi olla enintään kuuden kuukauden pi-

tuinen. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla enintään puolet työsopi-

muksen kestosta, mutta ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Alkuperäinen 

työsopimus jatkaa voimassaoloaan, mikäli työsopimusta ei ole purettu koeaikana. 

(Koskinen ym. 2018, 157, 163; Paanetoja 2017, 47.)  

3.3 Työsopimuksen oikeudet ja velvollisuudet 

Työsopimuksen solmiminen synnyttää työnantajalle sekä työntekijälle oikeuksia ja 

velvollisuuksia, joita säännellään työsopimuslaissa. Toisen osapuolen oikeudet vas-

taavat toisen osapuolen velvollisuuksia. Oikeudet ja velvollisuudet voidaan jakaa 

yleisiin, työsopimuslakisidonnaisiin ja muuhun työlainsäädäntöön perustuviin. 

Yleisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin kuuluvat yksityisyyden suoja työelämässä, 

syrjinnän kielto ja yhdenvertainen kohtelu sekä tasa-arvo ja ne ovat perusoikeussi-

donnaisia. (Bruun & Von Koskull 2012, 40; Koskinen & Ullakonoja 2020, 91–92; 

L 26.1.2001/55.) 
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Työnantajan velvollisuus on kohdella työntekijöitään tasapuolisesti. Työntekijöi-

den erilainen kohtelu tulee olla hyväksyttävää ja perusteltua eikä se saa olla koh-

tuutonta. Esimerkiksi palkkauksessa on kohdeltava samanarvoisessa ja samassa 

työssä olevia yhtäläisesti. Työnantajalla on velvollisuus edistää ja arvioida yhden-

vertaisuutta työpaikalla, kuten työoloja ja toimintatapoja. Ketään ei myöskään saa 

syrjiä esimerkiksi iän, sukupuolen taikka uskonnon perusteella. Työnantajalla on 

myös velvollisuus edistää tasa-arvoa. Työnantajan tulee toimia siten, että avoimeen 

työhön hakeutuisi sekä naisia että miehiä, eikä uuden työntekijän vaatimukset saa 

suosia vain toista sukupuolta. (Koskinen & Ullakonoja 2020, 101–106, 118–119.) 

Työsopimuslaki säätää osan työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuk-

sista. Nämä työsopimuslakiinsidonnaiset oikeudet ja velvollisuudet ovat pakottavaa 

lainsäädäntöä. Työntekijän keskeinen velvollisuus on tehdä työtä huolellisesti mää-

räyksiä noudattaen. Määräykset voivat koskea työn sisältöä, laatua, työpaikkaa ja 

työaikaa. Työntekijä tulee olla myös lojaali työnantajaa kohtaan. Työntekijän tulee 

välttää kaikkea sellaista toimintaa, joka on ristiriidassa sellaisen menettelyn kanssa, 

mitä hänen asemassaan olevalta työntekijältä voidaan kohtuudella vaatia. Tätä kut-

sutaan työntekijän uskollisuusvelvollisuudeksi. Näiden lisäksi työntekijällä on vel-

vollisuus noudattaa työssä työtehtävien ja työolojen edellyttämää varovaisuutta ja 

huolellisuutta. Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle mahdolliset viat ja puutteet 

sekä vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa epäasiallista kohtelua. Työnteki-

jän muita velvollisuuksia ovat kilpailevan toiminnan kielto sekä liike- ja ammatti-

salaisuuksien salassapitovelvoite. Työntekijän tulee välttää sellaista kilpailevaa toi-

mintaa, joka voi vahingoittaa työnantajaa. Kilpailevan toiminnan kielto tulee ky-

seeseen vain silloin, kun se on hyvän tavan vastaista. Työntekijä ei saa myöskään 

hyödyntää tai paljastaa työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. (Bruun & Von 

Koskull 2012, 53; Koskinen & Ullakonoja 2020, 130–131; Nieminen 2017, 20–21.) 

Työnantajalla on työnjohto-oikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajan oikeuksiin 

kuuluu työn suorittamista koskevien työnjohtokäskyjen anto työntekijöille. Työn-

antajan valollisuuksiin kuuluu työsopimuslaissa säädetyn yleisvelvoitteen mukai-

sesti edistää työntekijöiden keskinäisiä suhteita sekä suhteitaan työntekijöihin. 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä pystyy suoriutumaan työstään 
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myös silloin, kun yrityksen toimintaa, työtä tai työmenettelyä muutetaan tai kehite-

tään. Työnantajan velvollisuutena on tämän lisäksi edistää työntekijän mahdolli-

suuksia edetä urallaan kykyjensä mukaan. Työnantajan päävelvoitteena on palkan-

maksuvelvollisuus. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työturvallisuudesta mah-

dollisten tapaturmien ja terveydellisien vaarojen välttämiseksi sekä antaa työnteki-

jälle selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. Mikäli työsuhteessa noudatetaan työeh-

tosopimusta, tulee työnantajan noudattaa kyseistä työehtosopimusta. Näiden lisäksi 

työnantajan velvollisuuteen kuuluu maksaa työntekijälle, joka on estynyt sairauden 

tai tapaturman myötä työnteosta, sairausajan palkkaa. Työnantajan tulee maksaa 

palkka ajallaan sekä noudattaa palkan määrää koskevia säännöksiä ja ehtoja. (Bruun 

& Von Koskull 2012, 53; Koskinen & Ullakonoja 2020, 141; Nieminen 2017, 24–

26; Paanetoja 2017, 58.) 

Muuhun työlainsäädäntöön kuin työsopimuslakiin perustuvat oikeudet ja velvolli-

suudet koskevat työaikaa, vuosilomaa ja työsuojelua. Työajalla tarkoitetaan työhön 

käyttävää aikaa ja aikaa, jolloin työntekijän tulee olla työntekopaikalla työantajan 

käytettävissä. Työntekijällä on esimerkiksi oikeus kieltäytyä lisätyöstä, oikeus tau-

koon sekä oikeus palkalliseen vuosilomaan tai lomakorvaukseen. (Koskinen & Ul-

lakonoja 2020, 181, 194, 205.) 

Työsuojelu voidaan jakaa työturvallisuussuojeluun ja työterveyssuojeluun. Työtur-

vallisuussuojelulla pyritään ehkäisemään työtapaturmia ja työterveyssuojelulla ter-

veyshaittoja ja ammattitauteja. Työturvallisuuslaissa säädetään perussäännökset 

liittyen työntekijän terveyden ja turvallisuuden suojeluun. Työterveyshuoltolain 

avulla pyritään kehittämään ja edistämään työympäristön, työyhteisön ja työn tur-

vallisuutta ja terveyttä. Työterveyshuoltolain mukaan työantajan velvollisuutena on 

järjestää työterveydenhuolto työntekijöilleen. (Koskinen & Ullakonoja 2020, 221.) 

Työturvallisuuslaissa säädetään työnantajan huolehtimisvelvoitteesta. Työnantajan 

tulee järjestelmällisesti ja jatkuvasti arvioida sekä parantaa työympäristöä ja työ-

olosuhteita. Työnantajan tulee selvittää työpaikan mahdolliset fyysiset ja psyykki-

set haitta- ja vaaratekijät. Haitta- ja vaaratekijät voivat liittyä esimerkiksi lepotau-

kojen riittävyyteen tai ikääntyneen työntekijän käyttämiseen ketteryyttä vaativissa 
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tehtävissä. Työnantajan tulee noudattaa työsuojelun ennalta ehkäiseviä perusperi-

aatteita, kuten haitta- ja vaaratekijöiden syntymisen estämistä tai poistamista. Työn-

antajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia työntekijälle annettavasta opetuksesta ja 

ohjauksesta. Tarvittavat tiedot haitta- ja vaaratekijöistä sekä ohjeet ja opastus esi-

merkiksi häiriö- ja poikkeustilanteista on annettava työntekijöille. Työntekijän vel-

vollisuutena on noudattaa työnantajan määräyksiä ja ohjeita sekä järjestystä, huo-

lellisuutta ja varovaisuutta työolosuhteiden turvallisuuden ja terveellisyyden yllä-

pitämiseksi. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, mikäli siitä aiheutuu vaka-

vaa vaaraa hänen tai muiden hengelle tai terveydelle. (Koskinen & Ullakonoja 

2020, 226–228, 243–244.) 

Kaikki oikeudet ja velvollisuudet eivät pääty työsopimuksen päättymiseen. Työn-

antajan tulee tarjota entiselle, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle 

työntekijälleen samoja tai samankaltaisia töitä, mikäli työntekijä on irtisanottu sa-

neerausmenettelyn yhteydessä tai taloudellisella sekä tuotannollisella syyllä. Takai-

sinottovelvollisuus on voimassa neljä kuukautta työsopimuksen irtisanomisesta 

mutta, mikäli työsopimus on kestänyt yli 12 kuukautta, takaisinottovelvollisuus on 

kuusi kuukautta. Työnantajalla on myös tarjoamis- ja koulutusvelvoite eli niin sa-

nottu uudelleensijoittamisvelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijää ei voi irti-

sanoa, mikäli työntekijä voidaan kouluttaa tai sijoittaa toisiin työtehtäviin. (Koski-

nen & Ullakonoja 2020, 351; Moilanen 2013, 168; Paanetoja 2017, 96.) 

3.4 Työsopimuksen päättäminen 

Työsuhteen päättämisellä tarkoitetaan yleensä työsopimuksen irtisanomista ja pur-

kamista. Työsuhde voi myös päättämisen lisäksi päättyä koeaikapurkuun, eroamis-

ikään, tietyn määräajan kuluttua tai työntekijän ja työnantajan yhteisellä sopimuk-

sella. Näiden lisäksi työsudetta voidaan pitää tietyissä tapauksissa rauenneena. 

(Koskinen, Nieminen & Valkonen 2019, 1–2; Nieminen 2017, 63; Paanetoja 2017, 

79.) 

Työsuhteen päättämiseen liittyy olennaisesti työsuhdeturva. Työsuhdeturvan tar-

koituksena on suojata työntekijää epäoikeudenmukaiselta työsopimuksen päättämi-

seltä. Työsuhdeturva käsittää määräykset ja säännökset, joiden tarkoituksena on 
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suojata työntekijän työssä pysymisoikeutta ja rajoittaa työnantajan oikeutta päättää 

työsopimus epäoikeudenmukaisesti. Työsuhteen päättämiselle onkin asetettu asial-

lisen ja painavan syyn vaatimus sekä muita menettelyllisiä vaatimuksia. Työsuhde-

turvan ideana on, että työsuhteen päättämiselle tulee olla lain mukainen ja hyväk-

syttävä syy. (Bruun & Von Koskull 2012, 70; Kairinen 2009, 301; Koskinen ym. 

2018, 988.) 

3.4.1 Irtisanominen 

Irtisanomista pidetään toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen niin sanottuna 

normaalina päättymistapana. Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa, jollei 

irtisanomisehdosta ei ole erikseen sovittu. Irtisanominen edellyttää aina työsopi-

muslain 7 luvun 1§:n mukaista asiallista ja painavaa syytä, mikä on irtisanomispe-

rusteen yleissäännös. Työntekijä voi kuitenkin irtisanoa työsopimuksen ilman pe-

rustetta, eikä hänen tarvitse ilmoittaa syytä irtisanoutumiselleen. (Bruun & Von 

Koskull 2012, 72; Koskinen ym. 2019, 11; L 26.1.2001/55 7:1§; Moilanen 2010, 

86–87; Paanetoja 2017, 77–78.) 

Työsopimus voidaan irtisanoa, mikäli on irtisanomisperuste. Irtisanomisperusteet 

voidaan jakaa individuaaliperusteisiin eli työntekijästä johtuviin syihin sekä kollek-

tiiviperusteisiin eli tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Irtisanomiseen tarvitaan 

aina asiallinen ja painava syy, riippumatta irtisanomisperusteesta. Tällä tarkoitetaan 

yleisesti muun muassa sitä, ettei peruste saa olla syrjivä taikka ristiriidassa työnan-

tajan lojaliteettivelvoitteen kanssa. Työsopimuslaissa on säädetty yleisesti ne ta-

paukset, milloin irtisanominen on mahdollista. Kuitenkaan kaikkia irtisanomispe-

rusteita ei ole voitu yksityiskohtaisesti säätää työsopimuslakiin, minkä vuoksi oi-

keuskäytännöllä on merkitystä irtisanomisperustetta arvioitaessa. (Bruun & Von 

Koskull 2012, 72; Koskinen ym. 2019, 12; Paanetoja 2017, 80.) 

Individuaalisillaperusteilla eli työntekijästä johtuvilla syillä, tarkoitetaan työnteki-

jän työsopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä tai rik-

komista, jotka vaikuttavat olennaisesti sopijapuolten asemaa sopimussuhteessa. 

Laiminlyönti tai rikkomus voi olla muun muassa työtehtävien puutteellinen hoito, 

jatkuva myöhästely, epäasiallinen käyttäytyminen, päihteiden käyttö, työntekijän 
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syyllistyminen rikokseen tai luvaton poissaolo. Työsopimus voidaan irtisanoa myös 

tilanteessa, jossa työntekoedellytykset muuttuvat olennaisesti. Tällä tarkoitetaan 

esimerkiksi muutoksia työntekijän fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaalisessa työ- ja 

toimintakyvyssä, minkä vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtä-

vistään. (Koskinen ym. 2018, 990; Moilanen 2010, 66; Paanetoja 2017, 80.) 

Työntekijän vamman, sairauden tai tapaturman tulee olla olennainen. Mikäli näistä 

ei ole seurannut olennaista ja pitkäaikaista työkyvyn heikentymistä, ei työnantajalla 

ole perusteltua syytä irtisanoa työsopimusta. Työntekijää ei voida myöskään irtisa-

noa, mikäli hän on osallistunut työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan tai työeh-

tosopimuslain mukaiseen työtaistelutoimenpiteeseen, kuten lakkoon. Työntekijän 

osallistuminen yhdistystoimintaan tai uskonnolliset, poliittiset tai muut mielipiteet 

eivät ole myöskään peruste työntekijän irtisanomiselle. (Moilanen 2010, 67–68; 

Paanetoja 2017, 82.) 

Jos työntekijä on laiminlyönyt tai rikkonut velvoitteitaan, tulee työnantajan varoit-

taa työntekijää ennen irtisanomista. Varoitus tulee antaa työntekijälle todisteelli-

sesti, jotta siihen voidaan mahdollisesti myöhemmin vedota. Yleensä varoitukset 

annetaan kirjallisesti ja työntekijän tulee kuitata varoituksen tiedoksisaanti. Varoi-

tuksilla pyritään antamaan työntekijälle mahdollisuus korjata menettelyään. Joissa-

kin tilanteissa, työntekijä voidaan irtisanoa myös heti, mikäli työntekijän menettely 

on laadultaan vakava. (Moilanen 2010, 69; Paanetoja 2017, 85–86.) 

Kollektiiviperuste eli taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste liittyy 

työnantajan toimintaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

työ voi vähentyä tai työntarjoamisedellytykset heikentyä taloudellisen tai tuotan-

nollisen taikka työn uudelleen organisoinnin vuoksi. Taloudellisilla syillä tarkoite-

taan yrityksen tuloksen heikentymistä taikka riittämätöntä taloudellista tulosta. 

Tuotannolliset syyt liittyvät toisaalta tuotannollisen toiminnan muutoksiin, kuten 

tuotannon supistuksiin, laajentumiseen taikka lakkauttamiseen. (Paanetoja 2017, 

87; Tiitinen & Kröger 2012, 499.) 
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Työnvähentyminen tulee olla olennaista ja pysyvää, sillä työsopimusta ei voida ir-

tisanoa, mikäli työntekijä voidaan kouluttaa tai sijoittaa toisiin työtehtäviin. Irtisa-

nomiselle tuotannollisen ja taloudellisen syyn pohjalta ei ole myöskään perustetta, 

mikäli työnantaja ottaa irtisanomisen jälkeen uuden työntekijän samankaltaisiin 

työtehtäviin. Työnvähentymiselle ei ole tarkkaa määritelmää ja usein onkin vaikeaa 

arvioida, kuinka suuri osuus työstä on vähentynyt. (Moilanen 2010, 46–49; Paa-

netoja 2017, 87.) 

Kun työsopimus irtisanotaan, työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Työsopi-

muslaissa on säädetty työnantajan ja työntekijän irtisanomisajasta. Työnantajan ir-

tisanoessa irtisanomisaika on lyhimmillään 14 päivää työsuhteen kestettyä enintään 

vuoden. Työsuhteen jatkuttua yli vuoden mutta enintään neljä vuotta, on irtisano-

misaika yhden kuukauden. Yli neljä vuotta mutta enintään kahdeksan vuotta kestä-

neen työsuhteen irtisanomisaika on kaksi kuukautta ja kahdeksan vuotta mutta enin-

tään 12 vuotta kestäneen työsuhteen irtisanomisaika on neljä kuukautta. Kuuden 

kuukauden irtisanomisaika tulee kyseeseen silloin kun työsuhde on kestänyt yli 12 

vuotta. Työntekijän irtisanoessa irtisanomisaika on 14 päivää työsuhteen kestettyä 

enintään viisi vuotta. Yli viisi vuotta kestäneessä työsuhteessa irtisanomisaika on 

kuukausi. (Koskinen ym. 2018, 1386.) 

Laissa säädettyjä irtisanomisaikoja noudatetaan silloin, kun muusta ei olla sovittu, 

kuten työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa. Irtisanomisaikana työsopimusvel-

voitteet tulee täyttää normaalisti, sillä työsuhde jatkuu ennallaan irtisanomispäivään 

saakka. Työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin erikseen sopia myös siitä, että 

työntekijä vapautetaan työntekovelvoitteestaan irtisanomisajanaikana. (Bruun & 

Von Koskull 2012, 72; Nieminen 2017, 73; Paanetoja 2017, 78.) 

3.4.2 Purkaminen 

Määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää purka-

malla purkamisperusteella. Työsopimuksen purkaminen vaatii työsopimuslain 8 lu-

vun 1 §:ssä mainitun erittäin painavan syyn. Työsopimuksen purkamien vaatii pai-

navampaa syytä kuin työsopimuksen irtisanominen. Työsopimusta purettaessa työ-
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suhde päättyy heti työsopimuksen kestosta riippumatta, eikä siinä ole irtisanomi-

selle ominaista irtisanomisaikaa. (Bruun & Von Koskull 2012, 73; L 26.1.2001/55 

8:1§; Moilanen 2010, 72; Paanetoja 2017, 97.) 

Toisin kuin nykyisessä työsopimuslaissa, vuoden 1970 työsopimuslaissa lueteltiin 

erityiset tapaukset, jolloin työsopimus voitiin purkaa. Näitä olivat esimerkiksi tilan-

teet, joissa työntekijä tai työnantaja on sopimusta tehtäessä johtanut työnantajaa 

olennaisesti harhaan, välinpitämättömyydellään vaarantanut työturvallisuutta 

taikka jättää tahallaan tai huolimattomuudesta työvelvoitteensa täyttämättä ja va-

roituksesta huolimatta jatkanut laiminlyöntiä. Myös tilanteissa, joissa työntekijä on 

jatkuvasta syystä kykenemätön työhön, esiintyy päihtyneenä taikka käyttää päih-

dyttäviä aineita vastoin kieltoa, voitiin työsopimus purkaa. (Hietala, Kahri, Kairi-

nen & Kaivanto 2013, 463–464, 468; L 30.4.1970/320 3:42§.) 

Nykyisessä työsopimuslaissa ei olla määritelty tarkasti työsopimuksen purkamis-

perustetta, muuta kuin yleissäännöksellä. Yleissäännöksen mukaan työnantaja ja 

työntekijä voi purkaa työsopimuksen, mikäli toinen osapuolista rikkoo tai laiminlyö 

työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoit-

teitaan niin vakavasti, ettei toisen osapuolen voida edellyttää sopimussuhteen jat-

kamista. Koska työsopimuslaissa ei olla eritelty tarkemmin purkamisperusteita, on 

työsuhteen purkamista arvioitava kokonaisuutena. Oikeuskäytännöllä on myös 

merkitystä työsuhteen purkamisperusteita arvioitaessa. (Bruun & Von Koskull 

2012, 102–103; L 26.1.2001/55 8:1§; Paanetoja 2017, 97–98.) 

Yleensä purkutilanteessa on kyse työsopimuksen päävelvoitteiden vastaisesta me-

nettelystä. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi tilanteissa, joissa 

työntekijä vaarantaa työturvallisuuden välinpitämättömyydellään tai käyttää päih-

dyttäviä aineita kiellosta huolimatta. Työntekijä voi purkaa työsopimuksen esimer-

kiksi tilanteissa, joissa työnantaja on laiminlyönyt pitkäaikaisesti palkanmaksuvel-

voitteen taikka vaarantanut työturvallisuuden. Kuten nähdään vanhassa työsopi-

muslaissa luetellut purkamisperusteet ovat edelleen mahdollisia. Näiden lisäksi on 

tullut oikeuskäytännön myötä uusia purkamisperusteita. (Bruun & Von Koskull 



23 

 

2012, 104; Hietala ym. 2013, 463–464; Koskinen ym. 2019, 13; L 30.4.1970/320 

3:42§; Paanetoja 2017, 97.) 

Purkamisoikeus raukeaa, mikäli työsopimusta ei ole purettu 14 päivään mennessä 

siitä, kun työntekijä taikka työnantaja on saanut tiedon purkamisperusteesta eikä 

purkamisen estymiselle ole pätevää syytä. Purkamisperustetta arvioitaessa on otet-

tava huomioon kokonaisuus, kuten sopijapuolen asema, loukkauksen laatu ja sopi-

mussuhteen erityispiirteet, sekä oikeuskäytäntö. (L 26.1.2001/55 8:2§; Moilanen 

2010, 73–74.) 

3.4.3 Muut päättymisperusteet 

Irtisanomisen ja purkamisen lisäksi työsopimus voidaan päättää työnantajan ja 

työntekijän yhteisellä sopimuksella. Työsopimusta voidaan pitää myös purkautu-

neena riittävän pitkän poissaolon takia. Mikäli työntekijä on poissa töistä vähintään 

seitsemän päivää eikä ole ilmoittanut sinä aikana työnantajalle pätevää syytä pois-

saololleen voi työnantaja käsitellä sopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta 

lähtien. Myös työntekijä voi pitää työsopimusta purkautuneena, mikäli työnantaja 

on poissa töistä vähintään seitsemän päivää ilman hyväksyttävää estettä. (Bruun & 

Von Koskull 2012, 71; Moilanen 2010, 79–80; Paanetoja 2017, 79, 99.) 

Työsopimuslain 1 luvun 4§:n mukaan työsopimus voidaan purkaa koeaikana. Koe-

ajalla purettu työsopimus päättyy heti purkamisen jälkeen, eikä koeaikapurkami-

selle tarvitse esittää tarkempaa syytä. Työsopimusta ei voida purkaa syrjivällä tai 

muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Työnantaja 

ei voi purkaa työsopimusta koeajalla, jos on laiminlyönyt velvollisuuttaan ilmoittaa 

työehtosopimuksessa olevan koeaikaehdon soveltamisesta. (Koskinen ym. 2018, 

164; Moilanen 2010, 76; Moilanen 2013, 174.) 

Työsuhde voi päättyä myös työntekijän eroamisiän takia. Tällöin työsuhde päättyy 

ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa työntekijän täyttäessä eroamisiän. Työsopi-

mus voi myös raueta olennaisten muutosten vuoksi. Työsopimuksen raukeamisella 

tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa työsuhteen jatkamisen edellytykset ovat 

hävinneet lopullisesti. Tällaisia tilanteita on työntekijän kuolema tai työntekijän 
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työkyvyn pysyvä alentuminen oikeuttaen työkyvyttömyyseläkkeeseen. (Koskinen 

2020; Paanetoja 2017, 79.) 
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4 MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSOPIMUS 

Työsopimus voi olla muodoltaan toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. En-

sisijaisesti työsopimus solmitaan olemaan voimassa toistaiseksi, sillä määräaikai-

sen työsopimuksen solmimiselle tarvitaan aina perusteltu syy. Tästä poikkeuksena 

on pitkäaikaistyöttömän kanssa solmittu määräaikainen työsopimus. (Koskinen ym. 

2018, 183; Nieminen 2017, 29; Paanetoja 2017, 39.) 

4.1 Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ja kesto 

Työsopimuslain 1 luvun 3§:n 2 momentissa säädetään määräaikaisen työsopimuk-

sen perustellun syyn vaatimuksesta. Määräaikainen työsopimus voidaan solmia 

siinä tapauksessa, kun sille on perusteltu syy ja määräaikaisuus perustuu työnanta-

jan aloitteeseen. Mikäli määräaikainen työsopimus on syntynyt työntekijän omasta 

aloitteesta, ei perusteltua syytä vaadita. (L 26.1.2001/55; Moilanen 2013, 44–45; 

Paanetoja 2017, 39.) 

Määräaikaiselle työsopimukselle olennaista on työvoiman tarpeen tilapäisyys. 

Määräaikainen työsopimus voidaankin solmia tilanteessa, jossa tiedetään, ettei työ 

jatku enää määräajan loputtua tai kun sovittu työ on tehty. Määräaikaista työsopi-

musta ei voida tällöin solmia tilanteessa, jossa työnantajalla on työvoimalle pysyvä 

tarve. Lähtökohtaisesti määräaikainen työsopimus voidaan solmia, kun se on työn-

antajan toiminnan ja teetättävien töiden kannalta perusteltua, eikä sen tarkoituksena 

ole kiertää työntekijän suojaksi säädettyä irtisanomissuojaa. (Kairinen 2009, 193; 

Koskinen ym. 2018, 184; Moilanen 2013, 44–45.) 

Työsopimus voidaan katsoa olevan määräaikainen, kun sen päättyminen määräytyy 

objektiivisin perustein, kuten päivämäärän, tietyn tehtävän loppuunsaattamisen tai 

tietyn tapahtuman perusteella. Työsopimuksen päättymisajankohta tulee kirjata 

työsopimukseen tai työnantajan kirjalliseen selvitykseen. Vuonna 2013 säädettiin 

työnantajan velvollisuudesta kirjata arvioitu päättymisaika, jos tarkkaa päättymis-

ajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Arvioitu päättymisajankohta ei kuitenkaan sido 

työnantajaa. (Koskinen ym. 2018, 179; Moilanen 2013, 41–43.) 
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Määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskestoa ei ole laissa rajoitettu. Kuitenkin 

määräaikainen työsopimus, joka on kestänyt yli viisi vuotta, voidaan irtisanoa kuten 

toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Tämän avulla laissa on pyritty turvaamaan 

työsopimuksen osapuolten toimintavapauksia sekä perusoikeuksia. Määräaikaisia 

työsopimuksia voidaan solmia myös perättäin, kunhan jokaiselle työsopimukselle 

on perusteltu syy. Perättäisten määräaikaisten työsopimusten lukumäärää ei ole 

myöskään rajoitettu. (Koskinen ym. 2018, 180; Moilanen 2013, 44.) 

4.2 Määräaikaisen työsopimuksen perusteltu syy 

Euroopan unionin antamassa direktiivissä (1999/70/EY) velvoitettiin jäsenvaltioita 

ottamaan käyttöönsä perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai työsuhteiden 

väärinkäytösten estämiseksi, joko perustellun syyn vaatimus määräaikaisen työso-

pimuksen tai työsuhteen uudistamista varten, perättäisten määräaikaisten työsopi-

muksille tai työsuhteille enimmäiskokonaiskesto tai määräaikaisen työsopimuksien 

lukumäärän rajoitus. Jäsenvaltion tuli direktiivin mukaisesti ottaa vähintään yksi 

kolmesta annetusta toimenpiteestä käyttöönsä. Suomessa käyttöön otettiin perustel-

lun syyn vaatimus. Perustellulla syyllä pyritään estämään se, ettei työnantaja pyri 

kiertämää toistaiseksi voimassa oleviin työsopimuksiin liittyvää suojaa. (Koskinen 

2018, 188; Neuvoston direktiivi 1999/70/EY.) 

Määräaikaisen työsopimuksen solmimiseen vaadittavalla perustellulla syyllä pyri-

tään estämään työntekijän työsuhdeturvan kiertäminen. Laissa on pyritty estämään 

se, ettei pitkät määräaikaiset työsopimukset rajoittaisi osapuolten perusoikeuksia tai 

toimintavapauksia. Määräaikaisuuden peruste tulee olla tiedossa työsopimusta teh-

dessä ja perusteen tulee käydä ilmi, joko työsopimuksessa tai työnantajalta edelly-

tettävästä kirjallisesta selvityksestä työnteon keskeisistä ehdoista. Työntekijän tulee 

olla myös tietoinen määräaikaisuuden perusteesta, sekä perusteen tulee olla näytet-

tävissä tarvittaessa. Vuonna 2008 työsopimuslakia tiukennettiin ja määräaikaisen 

työsopimuksen solmiminen ilman perusteltua syytä asetettiin rangaistavaksi teoksi. 

(Koskinen ym. 2018, 180–183; Moilanen 2013, 45.) 

Vuoden 1970 työsopimuslain 2 §:n 2 momentissa määriteltiin esimerkein määräai-

kaisen työsopimuksen perusteltu syy. Laissa säädettiin perustellun syyn voivan olla 
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työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityk-

sen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Työsopimuslaki uudistet-

tiin vuonna 2001 ja vuoden 1970 laissa määritetty esimerkkiluettelo määräaikaisen 

työsopimuksen perustellusta syystä kumottiin. Nykyisen työsopimuslain 1 luvun 

3§:n 2:ssa momentissa perustellun syyn käsite on muotoiltu yleiseen muotoon, eikä 

perusteltuja syitä ole enää yksilöity tarkemmin. Kuitenkin kuten hallituksen esityk-

sessä (HE 157/2000) todetaan, perustellun syyn käsitettä arvioitaessa on otettava 

huomioon edelleen vuoden 1970 työsopimuslain 2 §:n 2 momentin mukaiset perus-

teet. (HE 157/2000; L 26.1.2001/55; L 30.4.1970/320; Moilanen 2013, 45.) 

4.2.1 Työn luonne 

Määräaikaisen työsopimuksen perusteltuna syynä voi toimia työn luonne. Työn 

luonne yksilöitiin yhdeksi määräaikaisen työsopimuksen perusteeksi vuoden 1970 

työsopimuslaissa. Työ voi olla luonteeltaan kausiluonteista tai määrättyyn kokonai-

suuteen kuuluvaa työtä. Työ voi olla myös tiettyyn tilaukseen kohdistuvaa tai tuo-

tantohuippujen tasaamiseen tarvittavaa lisätyövoimaa. (Kairinen 2009, 194–195; 

Koskinen ym. 2018, 184–185; L 30.4.1970/320; Moilanen 2013, 53.) 

Työ on kausiluonteista, kun työtä tehdään esimerkiksi tiettynä aikana vuodesta ku-

ten talvisesongilla tai jos työnmäärä lisääntyy etukäteen tiedossa olevina ajanjak-

soina. Työ voidaan määritellä kausiluonteiseksi, kun työvoimaa tarvitaan vain tila-

päisesti eli lyhyeksi ajaksi. Mikäli kyseessä on työ, jota teetetään vuosittain yhdek-

sästä kymmeneen kuukauteen, ei ole enää kyseessä kausiluonteinentyö. (Koskinen 

ym. 2018, 184–185; Moilanen 2013, 49–50.) 

Työ voi olla luonteeltaan määrättyyn työhön tai työkokonaisuuteen kohdistuvaa. 

Tällöin kyse voi olla projektista eli lyhytaikaisesta työstä, jota työnantaja ei teetä 

toistuvasti. Projekteja voivat olla muun muassa tietty korjaus- ja rakennustyö tai 

uuden tuotantokoneen käyttöönottaminen. Määräaikaisuuden perustetta tulee arvi-

oida tarkkaan, kun on kyse projektiluonteisesta työstä. Mikäli työnantaja voi tarjota 

muuta työtä projektin jälkeen tai projektit seuraavat toisiaan, ei työ ole luonteeltaan 

tilapäistä, eikä työn määräaikaisuudelle ole perustetta. (Kairinen 2009, 194; Koski-

nen ym. 2018, 184; Moilanen 2013, 47.) 
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Työ voi olla luonteeltaan myös tiettyyn tilaukseen kohdistuvaa. Tietyn tilauksen 

ajaksi on mahdollista palkata työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen, jos tilauk-

sen toimittaminen sitä vaatii. Tässä tapauksessa edellytyksenä määräaikaisen työ-

sopimuksen solmimiselle on myös se, ettei työnantajalla ole tiedossa uutta työtä 

tilauksen suorittamisen jälkeen.  (Moilanen 2013, 50.) 

Työnantaja voi tarvita lisätyövoimaa tuotantohuippujen tasaamiseksi. Kyseessä voi 

olla esimerkiksi äkillinen suuri tilaus tai kausivaihtelusta johtuva ennalta tiedettävä 

työvoiman tarve kuten joulu. Tuotantohuipun tasaamista varten, on perusteltua sol-

mia määräaikainen työsopimus. Myös toiminnan aloittamisesta johtuva kysynnän 

vakiintumattomuus ja epävarmuus, on peruste solmia määräaikainen työsopimus. 

Vuosina 1997–1999 oli voimassa väliaikaislaki, jossa mainittiin palvelujen kysyn-

nän vakiintumattomuuden voivan olla perusteena määräaikaiselle työsopimukselle. 

Vaikka vuoden 1999 jälkeen väliaikaislaki ei ollut enää voimassa, nykyäänkin pal-

velujen kysynnän vakiintumattomuuden voidaan katsoa määräaikaisen työsopi-

muksen perusteeksi. Toiminnan alkuvaiheessa voi olla haastavaa arvioida toimin-

nan laajuutta ja työntekijöiden tarvetta, jolloin määräaikaisia työsopimuksia voi-

daan solmia, kunnes toiminta vakiintuu. (Koskinen ym. 2018, 187; Moilanen 2013, 

53–54.) 

4.2.2 Sijaisuus 

Työn sijaisuutta pidetään melko selkeänä määräaikaisen työsopimuksen perus-

teena. Sijaisuudella tarkoitetaan työntekijän palkkaamista yleensä poissaolevan 

työntekijän tilalle, jolloin määräaikaisuus voidaan yksilöidä sijaistettavan työnteki-

jän ja tämän työtehtävien avulla. Sijaistettava työntekijän poissaolo voi johtua 

muun muassa sairauslomasta, opintovapaasta, perhevapaasta tai virkavapaasta. 

(Koskinen ym. 2018, 185; Moilanen 50–51.) 

Sijaisen hankkiminen määräaikaiseen työsuhteeseen tulee johtua ainakin välillisesti 

toisen työntekijän poissaolosta. Poissaolon syyllä, miksi sijaista tarvitaan ei ole 

olennaista merkitystä, sillä tärkeintä on poissaolevan työntekijän työsuhteen jatku-
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minen poissaolon ajan. Sijaisen työtehtävien ei ole välttämättä vastattava poissa-

olevan työntekijän työtehtäviä, vaan työtehtävät voidaan uudelleen jakaa sisäisillä 

sijaisjärjestelyillä. (Kairinen 2009, 194.) 

4.2.3 Poikkeukset 

Edellä mainitut perusteet eivät ole ainoita syitä muodostaa määräaikainen työsopi-

mus. Harjoittelukin voi olla määräaikaisen työsopimuksen solmimisen perusteena, 

mikäli se perustuu työsopimukseen. Lähtökohtana on, että määräaikainen työsopi-

mus voidaan solmia, mikäli se on työnantajan toiminnan ja tehtävien töiden kan-

nalta perusteltua ja eikä sillä pyritä kiertämään irtisanomissuojasäännöksi. Työnan-

tajan tulee myös näyttää, ettei työlle ole pysyvää tarvetta. (Moilanen 2013, 52, 54; 

Paanetoja 2017, 40.) 

Tiettyjen poikkeuksien myötä määräaikainen työsopimus voidaan solmia ilman pe-

rusteltua syytä, kuten työntekijän pyynnöstä ja eroamisiän myötä. Työntekijän tahto 

solmia määräaikainen työsopimus tulee olla työntekijän oma. Työsopimukseen on 

tällöin hyvä kirjata määräaikaisuuden perusteen tulevan työntekijän tahdosta. Mi-

käli työntekijä haluaa myöhemmin työsopimuksen toistaiseksi voimassa olevaksi, 

ei työnantajan tarvitse tähän suostua, vaikka työntekijän halu määräaikaisen työso-

pimuksen solmimiselle poistuisi. Mikäli työntekijä on tullut eroamisikään, mutta 

työsuhdetta jatketaan, voidaan työntekijän kanssa solmia määräaikainen työsopi-

mus ilman määräaikaiselle työsopimukselle asetettuja edellytyksiä. Tässä tapauk-

sessa eroamisikä on riittävä peruste määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle. 

(Koskinen ym. 2018, 746; Moilanen 2013, 45–46, 55.) 

Työsopimuslakia uudistettiin vuonna 2017, mikä mahdollisti määräaikaisen työso-

pimuksen solmimisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä. Pitkä-

aikaistyöttömän kanssa solmitun määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on 

kuitenkin vuoden, mikäli palkattava työntekijä on ollut TE-ilmoituksen perusteella 

yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Määräaikainen työ-

sopimus voidaan solmia pitkään työttömänä olevan henkilön kanssa, vaikka työvoi-

man tarve olisi pysyvä. Työnantaja ei tarvitse muita selvityksiä kuin TE-toimiston 



30 

 

selvityksen palkattavan henkilön työttömyydestä ja sen kestosta. Pitkäaikaistyöttö-

män kanssa voidaan solmia useita alle vuoden kestäviä määräaikaisia työsopimuk-

sia, mutta enimmäismäärä määräaikaisille työsopimuksille on kolme. Näiden kol-

men määräaikaisen työsopimuksen yhteenlaskettu aika saa olla enintään vuoden. 

(Koskinen ym. 2018, 183; Paanetoja, Kärkkäinen & Lohi 2019, 57–58.)  

4.3 Oikeudet ja velvollisuudet määräaikaisessa työsopimuksessa 

Määräaikaisiin työsopimuksiin sovelletaan pääsääntöisesti samoja oikeuksia ja vel-

vollisuuksia, mitä tämän tutkimuksen kolmannessa luvussa on määritelty. Esimer-

kiksi syrjintään liittyen, määräaikaista työntekijää ei saa syrjiä mahdollisessa työ-

sopimuksen vakinaistamistilanteessa raskauden tai muun perusteella. Määräaikai-

sessa työsuhteessa olevan työntekijän oikeutena on myös tietää avoimesta työpai-

kasta. Työnantajan tulee ilmoittaa mahdollisista vapautuvista työpaikoista yleisesti, 

jotta myös määräaikaisilla työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua näihin työpaik-

koihin. Työnantajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota määräaikaiselle työn-

tekijälle uutta työtä eikä sijoittaa työntekijää toisiin työtehtäviin. (Moilanen 2013, 

32, 168.) 

Määräaikaisiin työsopimuksiin sovelletaan suhteellisuusperaatetta eli pro rata tem-

poris -periaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 

määräytyvät suhteessa tehtyyn työaikaan. Määräaikaisissa työsopimuksissa ei saa 

sen työajan keston tai pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja muihin 

työsopimuksiin verrattuna. Työntekijöitä tulee kohdella tasa-arvoisesti riippumatta 

siitä, onko työsopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. (Tiitinen & 

Kröger 2012, 204–205; Moilanen 2013, 37.) 

Uudelleensijoitusvelvoitetta ja takaisinottovelvollisuutta ei normaalisti sovelleta 

määräaikaisiin työsopimuksiin. Kuitenkin uudelleensijoittamisvelvoite ja takaisin-

ottovelvollisuus tulee kyseeseen silloin kun määräaikaisessa työsopimuksessa on 

sovittu irtisanomisehdosta ja työsopimus on irtisanottu taloudellisin tai tuotannolli-

sin syin. Uudelleensijoittamisvelvoite katsotaan olevan voimassa siihen saakka 

kuin määräaikainen työsopimus olisi ollut voimassa, koska silloin työnantajan vel-
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voitteet olisivat muutenkin päättyneet. Takaisinottovelvoite on voimassa työsuh-

teenpäättymisen jälkeen yhdeksän kuukautta. Kun määräaikaisen työsopimuksen 

solmimiselle ei ole ollut perustetta ja sitä pidettään toistaiseksi voimassa olevana, 

sovelletaan työsopimukseen uudelleensijoitusvelvoitetta, kuten toistaiseksi voi-

massa olevaan työsopimukseen normaalisti. (Moilanen 2013, 168–170.) 

4.4 Määräaikaisten työsopimusten ketjutus 

Määräaikaisia työsopimuksia voidaan solmia peräkkäin samojen osapuolten välillä 

ja tällöin vodaan katsoa kyseessä olevan ketjusopimustilanne. Vuonna 2010 hallitus 

esitti, että määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista täsmennettäisiin työsopi-

muslaissa. Hallituksen esityksen mukainen säännös, tulikin voimaan vuonna 2011. 

Ennen uuden säännöksen voimaan tuloa laissa säädettiin, että työnantajan aloit-

teesta ilman perusteltua syytä tehtyä tai toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopi-

muksia pidettäisiin toistaiseksi voimassa olevana. Uuden säännöksen työsopimus-

lakiin tuli uutena työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 3 momentti. Tämän mukaan toistu-

vien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua tilanteessa, jossa työsopi-

musten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto tai kokonaisuus osoittaa työnan-

tajan työvoimantarpeen pysyväksi. Tämä lisäksi aiemmin työsopimuslain 1 luvun 

3 §:n 2 momentista kohta ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määrä-

aikaisia työsopimuksia on myös pidettävä toistaiseksi voimassa olevina, siirrettiin 

työsopimuslain 1 luvun 3 §:n 3 momenttiin. Uudella säännöksellä ei puututtu mää-

räaikaisen työsopimuksen perustellun syyn vaatimuksiin. (HE 239/2010; Koskinen 

ym. 2018, 186; L 26.1.2001/55 1:3§.) 

Suomessa ei olla rajoitettu perättäisten määräaikaisten työsopimuksien määrä. Kui-

tenkin jokaisen määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle tarvitaan perusteltu 

syy, mikä estää työnantajaa kiertämästä työntekijöiden työsuhdeturvaa. Tämän li-

säksi edellytyksenä on, että ensimmäisestä työsopimuksesta lähtien määräaikaisen 

työsopimuksen solmimiselle on ollut perusteltu syy. Perusteltu syy voi vaihtua mää-

räaikaisen työsopimuksien välillä. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö 

ei ole perusteltua myöskään tilanteessa, jossa työvoiman tarpeen katsotaan olevan 

pysyvä. (Koskinen 2018, 180, 186, 188; Moilanen 2013, 43–45, 60–62.) 
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Työsuhdetta voidaan katsoa yhdenjaksoisena, mikäli työsopimuksia on solmittu 

useita perättäisiä samojen osapuolten välillä, niin että työsopimukset alkavat välit-

tömästi tai suhteellisen pian aiemmasta sopimuksesta Yhtäjaksoinen työsuhde ei 

ole automaattisesti irtisanomissäännösten piirissä. Yhtäjaksoisuus ja toistaiseksi 

voimassa oleva työsopimus tarkoittavat siten eri asiaa. Mikäli määräaikaista työ-

suhdetta pidetään yhtäjaksoisena, vaikuttaa se työsuhde-etuuksien määräämiseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuosiloman ansainta tai työsuhteen kestoon 

perustuvat palkka etuudet määräytyvät toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen 

mukaisesti. Yhtäjaksoisuus ei kuitenkaan vaikuta työsuhteen päättymisperustee-

seen. (Koskinen ym. 2018, 190–192.) 

4.5 Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen 

Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen määräytyy objektiivisin perustein, ku-

ten päivämäärän tai tietyn tehtävän loppuunsaattamisen perusteella. Määräaikainen 

työsopimus lakkaa olemasta voimassa määräajan päättyessä tai sovitun työn val-

mistuessa ilman irtisanomista, ilmoitusta tai muuta työnantajan toimenpidettä. Läh-

tökohtaisesti määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia määräajan lop-

puun asti. (Bruun & Von Koskull 2012, 71; Koskinen ym. 2018, 179; Moilanen 

2013, 163–165.) 

Määräaikaisen työsopimuksen tarkka päättymisaika ei ole välttämättä työnantajan 

eikä työntekijän tiedossa, mikäli määräaikaista työsopimusta ei ole voitu sitoa tiet-

tyyn ajankohtaan. Näissä tapauksissa työsopimuksen keskeisiin ehtoihin tulisikin 

kirjata arvio määräaikaisen työsopimuksen päättymisajankohdasta.  Työnantajan on 

lisäksi ilmoitettava työntekijälle heti työsopimuksen päättymisestä, päättymisajan-

kohdan tultua hänen tietoonsa. Työnantajan ilmoitusvelvollisuudesta on erikseen 

säädetty työsopimuslain 6 luvussa. Työnantaja voi joutua vahingonkorvausvelvol-

lisuuteen, mikäli ei ilmoita työsopimuksen päättymisajankohtaa. Tämä ei kuiten-

kaan estä työsopimuksen päättymistä. (Paanetoja ym. 2019, 55, 59; Tiitinen & Krö-

ger 2012, 485.) 



33 

 

Määräaikainen työsopimus voidaan päättää purkamalla, mikäli siihen on työsopi-

muslaissa määritelty purkamisperuste. Purettu työsopimus päättyy heti ilman irti-

sanomisaikaa. Työnantaja voi purkaa työsopimuksen tilanteessa, jossa työntekijä 

on rikkonut tai laiminlyönyt työsopimuksen tai lain mukaisia, työsuhteeseen olen-

naisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavalla tavalla, eikä työnantajalta voida koh-

tuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista työkauden loppuun tai irtisanomis-

ajan pituiseksi ajaksi. Myös työntekijä voi purkaa määräaikasein työsopimuksen, 

mikäli työnantaja olennaisesti rikkoo tai laiminlyö velvoitteitaan. Purkamisperus-

teet on lueteltu tarkemmin tämän tutkimuksen kolmannessa luvussa. (Moilanen 

2013, 172.) 

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia työsopimuksen osapuolia, minkä 

vuoksi sitä ei voi lähtökohtaisesti irtisanoa. Kuitenkin määräaikainen työsopimus 

voidaan irtisanoa taloudellisesta ja tuotannollisesta tai työntekijän henkilöön liitty-

västä syystä, mikäli irtisanomisehdosta on erikseen sovittu. Tällaista työsopimusta 

kutsutaan myös toistaisen ja määräaikaisen työsopimuksen sekamuodoksi. Määrä-

aikaista työsopimusta ei voi kuitenkaan irtisanoa ilman etukäteen sovittua irtisano-

misehtoa. Mikäli irtisanomisehdosta on sovittu, tulee irtisanomiselle olla laillinen 

peruste ja irtisanottaessa noudatettava irtisanomisaikaa. (Koskinen 2009, 189; Moi-

lanen 2010, 83; Moilanen 2013, 165–166; Paanetoja ym. 2019, 56.) 

Määräaikainen työsopimus voidaan irtisanoa myös tilanteessa, jossa määräaikainen 

työsopimus on solmittu yli viisi vuotta kestäväksi. Tällöin määräaikainen työsopi-

mus voidaan irtisanoa samoin menettelytavoin ja perustein kuin toistaiseksi voi-

massa oleva työsopimus. Määräaikainen työsopimus ei kuitenkaan muutu auto-

maattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Säännöksellä ei ole merkitystä tilan-

teessa, jossa irtisanomismahdollisuudesta on sovittu. (Koskinen ym. 2018, 180; 

Moilanen 2013, 167; Moilanen 2010, 83–84.) 

Tietyissä tilanteissa määräaikainen työsopimus on aina irtisanottavissa, vaikka irti-

sanomismahdollisuudesta ei olisi sovittu. Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen 

ilman irtisanomisaikaa lomautettuna ollessaan. Jos lomautuksen päättymispäivä on 
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tiedossa, työntekijä ei voi irtisanoutua lomautuksen päättymistä edeltävänä seitse-

mänä päivänä. Tämän lisäksi työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen liikkeenluovu-

tuksen yhteydessä. Työnantajalla ja työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus 

työnantajan konkurssin, kuoleman tai saneerausmenettelyn takia. Nämä irtisano-

mistilanteet ovat mahdollisia niin määräaikaisessa työsopimuksessa kuin tois-

taiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa. (Moilanen 2013, 171.) 

Määräaikainen työsopimus voi päättyä myös silloin, kun osapuolet ovat keskenään 

siitä sopineet, sekä jos työsopimus on pätemätön. Määräaikainen työsopimus voi 

olla pätemätön, mikäli se on solmittu ilman perusteltua syytä. Tällöin määräaikai-

nen työsopimus ei ole pätemätön kokonaisuudessaan vaan sen kestoaikaa koskeva 

ehto on pätemätön, jolloin työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. 

Määräaikainen työsopimus voi myös raueta olennaisten muutosten vuoksi. Työso-

pimuksen raukeamisella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa työsuhteen jatka-

misen edellytykset ovat hävinneet lopullisesti. Tällaisia tilanteita on työntekijän 

kuolema tai työntekijän työkyvyn pysyvä alentuminen oikeuttaen työkyvyttömyys-

eläkkeeseen. Työsopimuksen päättymisen päivämäärä määräytyy tällöin kuolinpäi-

västä tai eläkepäätöspäivästä. (Koskinen ym. 2018, 180–183; Moilanen 2010, 83; 

Koskinen 2020.) 

Määräaikainen työsopimus voi muuttua toistaiseksi voimassa olevaksi, mikäli mää-

räaikaisen työsopimuksen päättymisen jälkeen työnantaja sallii työntekijän jatkaa 

työtä. Tätä kutsutaan sopimussuhteen hiljaiseksi pidennykseksi. Toistaiseksi voi-

massa oleva työsopimus voidaan muuttaa määräaikaiseksi työntekijän nimenomai-

sesta tahdonilmaisusta, eikä työnantaja voi muuttaa työsopimusta yksin määräai-

kaiseksi. Määräaikaisen työsuhteen peruste voi poistua kesken työsuhteen. Tämä 

voi tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa työvoiman tarve lisääntyy pysyvästi. 

Vaikka määräaikaisuuden peruste poistuu, pysyy sopimus määräaikaisena. Määrä-

aikaisuuden peruste tulee olla ainoastaan työsopimusta tehtäessä. Mikäli määräai-

kaisuuden peruste poistuu ja kesken työsopimuskauden määräaikaisuudelle tulee 

uusi peruste, voi määräaikainen työsopimus jatkua pidempää. Tällöin tulisi solmia 

uusi määräaikainen työsopimus, jossa uusi peruste käy ilmi. (Moilanen 2013, 156–

159.) 
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5 MÄÄRÄAIKAISEN TYÖSOPIMUKSEN PERUSTEETON 

PÄÄTTÄMINEN 

Tässä luvussa tulen käymään läpi määräaikaisten työsopimusten perusteetonta päät-

tämistä oikeustapauksien ja oikeuskirjallisuuden avulla. Tutkin sitä, millaisissa ti-

lanteissa ja minkä vuoksi määräaikainen työsopimus on päätetty perusteettomasti. 

Oikeustapaukset on poimittu Finlex -verkkosivustolta ja niissä on pyritty ottamaan 

huomioon vuoden 2001 työsopimuslaki sekä vuonna 2011 voimaan tullut säännös 

määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen tarkentamisesta. Mukana on myös 

Edilex -verkkosivustolta poimittu uutinen. 

Pääsäännön mukaan työsuhteesta johtuvat riita-asiat ratkaistaan yleisissä tuomiois-

tuimissa, joita ovat käräjäoikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Työehto- ja vir-

kaehtosopimuksista johtuvat riita-asiat käsitellään erikoistuomioistuimessa eli työ-

tuomioistuimessa.  Tulen käsittelemään korkeimman oikeuden kolmea eri tapausta 

sekä uutisen kautta hovioikeuden ratkaisua. (Paanetoja 2017, 16–18.) 

5.1 Perusteeton päättäminen 

Määräaikainen työsopimus päättyy normaalisti määräajan päättyessä tai sovitun 

työn valmistuessa. Tämän lisäksi määräaikainen työsopimus voidaan purkaa pur-

kamisperusteella sekä irtisanoa, mikäli irtisanomisehdosta on sovittu tai kun se on 

tietyissä tilanteissa mahdollista. Työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä on 

kyse silloin, kun työsopimus on päätetty ilman lain mukaista perustetta. Määräai-

kainen työsopimus on voitu päättää perusteettomasti myös tilanteissa, joissa mää-

räaikaisen työsopimuksen solmimiselle ei ole ollut perusteltua syytä, eikä tois-

taiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämiselle ole ollut perustetta. (Bruun 

& Von Koskull 2012, 71–72; Koskinen ym. 2018, 1453; Moilanen 2012, 171.) 

Seuraavissa tapauksissa kyse on määräaikaisen työsopimuksen perusteettomasta 

päättämisestä. Ensimmäinen tapaus koskee määräaikaisen työsopimuksen purka-

mista ja sen perusteetonta päättämistä. Kolmessa seuraavassa korkeimman oikeu-
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den tapauksessa, voimme huomata, että jokaisessa tapauksessa tutkitaan lähtökoh-

taisesti sitä, onko määräaikaiselle työsopimukselle ollut perusteltua syytä ja voi-

daanko työvoiman tarpeen katsoa olevan pysyvä.  

5.1.1 Helsingin hovioikeuden ratkaisu 23.7.2018 

Hovioikeuden ratkaisussa työnantaja oli purkanut työntekijän määräaikaisen työso-

pimuksen työntekijän kohdeltua oppilaita sopimattomasti. Työntekijä oli haukku-

nut oppilaitaan osaamattomaksi ja laiskoiksi. Työntekijä oli työnantajan mukaan 

käyttäytynyt myös huonosti esimiestään kohtaan sekä jättänyt noudattamatta työn-

antajan ohjeita ja laiminlyönyt työtehtäviään. Työntekijän mielestä työnantajalla ei 

ollut erittäin painavaa syytä työsuhteen purkamiselle.  Hovioikeus katsoi, ettei työn-

tekijälle ollut annettu varoitusta ennen työsuhteen purkamista. Tapahtuma oli myös 

yksittäinen ja lyhytkestoinen. Työntekijä oli muuten hoitanut työtehtävänsä moit-

teettomasti. Hovioikeus katsoi, ettei työntekijän käyttäytyminen ollut sellaista, että 

määräaikaisen työsopimuksen olisi voinut purkaa.  Työnantaja velvoitettiin korvaa-

maan työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukau-

den palkkaa vastaavan määrän. Korvaukseen otettiin huomioon työsuhteen päättä-

misestä johtuvat työntekijää loukkaavat piirteet. (Taivainen 2018.) 

5.1.2 KKO: 2015:64 

Korkeimman oikeuden tapauksessa (KKO: 2015:64) kyse oli siitä, voitiinko työ-

voiman tarpeen katsoa olevan pysyvä ja oliko määräaikaisten työsopimusten solmi-

miselle ollut perusteltu syy. Tapauksessa työntekijä oli työskennellyt yhtäjaksoisesi 

22 määräaikaisessa työsuhteessa ruokapalvelutyöntekijänä yhteensä noin viisi 

vuotta. Kolmea työjaksoa lukuun ottamatta määräaikaisuuden perusteeksi oli ilmoi-

tettu nimetyn henkilön sijaisuus. Ensimmäinen työjakso oli tehty työllistymistuella 

ja kahden viimeisimmän työjakson perusteena oli ollut toimintatapatarkastuksen 

keskeneräisyys. 

Korkeimman oikeuden mielestä sijaisuus oli ollut riittävä peruste määräaikaisien 

työsopimuksien solmimiselle. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, ettei kahdelle vii-
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meisimmälle määräaikaiselle työsopimukselle ollut riittävää perustetta. Työsopi-

muksien pituutta ei ollut sidottu toimintatapatarkastuksen valmistumiseen tai työ-

voiman tarpeen muutokseen taikka kestoon, eikä päättymisajankohta ollut näin 

määräytynyt objektiivisin perustein. Koska vakituinen työntekijä on voinut palata 

takaisin työtehtäväänsä, korkein oikeus katsoi tämän puhuvan työvoiman väliaikai-

suuden puolesta. Korkein oikeus tuli kuitenkin siihen johtopäätökseen, ettei työvoi-

man tarpeen voitu katsoa olleen pysyvä. Tämä arvio perustui työsopimuksien kes-

toon ja lukumäärään sekä niistä muodostuneeseen kokonaisuuteen. Työntekijän 

työtehtävät olivat myös olleet samankaltaisia sekä työntekijän työsopimuksen päät-

tymisen jälkeen työntekijöiden määrä oli kasvanut yhdellä.  

Korkein oikeus katsoi, että työntekijä työsuhde oli päätetty perusteettomasti. Kor-

vauksena työntekijälle tuli työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä kahdek-

san kuukauden palkkaa vastaava määrä. Korvauksesta vähennettiin 75 prosenttia 

työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työttömyysturvalaissa tarkoitetusta ansi-

oon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta. Tämän lisäksi työnantaja velvoitettiin 

korvaamaan työntekijälle irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä vaaditun kor-

vauksen.  

5.1.3 KKO: 2015:65 

Korkeimman oikeuden (KKO: 2015:65) tapauksessa työntekijä oli työskennellyt 64 

määräaikaisessa työsuhteessa tavintolatyöntekijänä vuosien 1995–2012 ajalla. 

Määräaikaisten työsopimusten perusteena oli sijaisuus. Kysymys oli siitä, oliko 

määräaikaisien työsopimuksien solmimiselle oikeus vai voitiin työsopimusta pitää 

toistaiseksi voimassa olevana.  

Tapauksessa työsopimukset olivat sijoittuneet niin, että tapauksessa joudutaan so-

veltaa sekä vanhaa että uutta lakia. Ensimmäisiin työsopimuksiin sovelletaan van-

han työsopimuslakia. Lain mukaan määräaikaisuuden perusteltuna syyn voi olla si-

jaisuus, työn luonne, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava tai työnantajan muu 

yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä seikka perusteltu syy. 1997–

1999 työsopimuksiin sovelletaan työsopimuslain väliaikaisesti muutetussa muotoa. 
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Edellä mainittujen perusteiden lisäksi, työnantajalla on perusteltu syy solmia mää-

räaikainen työsopimus yrityksen toimintaan tai palvelujen kysynnän vakiintumat-

tomuuteen taikka suoritettavaan työhön liittyvä vuoksi. Työsopimus pidetään tois-

taiseksi voimassa olevana, mikäli työsopimus on solmittu muilla kuin edellä mai-

nituilla perusteilla. Vuoden 2002–2010 työsopimuksiin sovelletaan vuoden 2001 

työsopimuslakia eli työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi, jollei perusteltua syytä 

työsopimuksen solmimiselle ole. Ja mikäli sopimus tehty ilman perusteltua syytä 

tai ilman perusteltua syytä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia, on pi-

dettävä toistaiseksi voimassa olevina. Vuoden 2011–2012 työsopimuksiin sovelle-

taan työsopimuslain 1 luvun 3§:n säännöstä, joka tullut voimaan 2011. Pykälän 2 

momentin mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta 

syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä 

määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Pykälän 3 

momentin mukaan toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua 

silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu 

kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen 

pysyväksi. 1970 ja 2001 työsopimuslaissa perustellun syy arvioidaan lähtökohtai-

sesti samalla vaikka määräaikaisen työsopimuksen perusteltua syytä ei enää laissa 

tarkemmin eritelty. 

Korkein oikeus katsoi, että sijaisuus oli työsopimuksille lain mukainen perusteltu 

syy. Korkein oikeus kuitenkin katsoi, että työvoiman katsotaan olevan pysyvää. Tä-

hän vaikuttivat työsopimuksien kesto, lukumäärä ja niistä muodostuva koko-

naisuus. Työvoiman pysyvyyden puolesta puhui myös se, että työntekijä olisi vaki-

naistettu, mikäli olisi suorittanut oppisopimuskoulutuksen loppuun. Työnantajan 

tuli korvata työntekijälle irtisanomisajan noudattamatta jättämisestä täysi palkka ir-

tisanomisaikaa vastaavalta ajalta sekä työsopimuksen perusteettomasta päättämi-

sestä 10 kuukauden palkkaa vastaava määrä, siltä osin kuin siitä on vähennetty 75 

prosenttia työntekijälle kyseiseltä ajalta maksetusta työttömyyspäiväraha. 
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5.1.4 KKO: 2017:55 

Korkeimman oikeuden tapauksessa (KKO: 2017:55) työntekijä oli työskennellyt 16 

määräaikaisessa työsuhteessa sosiaalityöntekijänä vuosien 2003–2011 aikana. 

Työntekijällä ei ollut laissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia sosiaalityöntekijä 

tehtäviin. Korkeimman oikeuden tapauksessa kysymys oli siitä, onko määräaikai-

sille työsopimuksille ollut laillinen peruste, kun työntekijällä ei ole ollut laissa sää-

dettyä kelpoisuutta sosiaalityöntekijän tehtäviin. Lisäksi kysymys oli siitä, onko 

työnantaja laiminlyönyt työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden. 

Korkein oikeus katsoi, että työnantajalla oli oikeus solmia työsopimukset määräai-

kaisina työntekijä epäpätevyyden perusteella. Työnantajalla oli myös oikeus solmia 

perättäiset työsopimukset määräaikaisina tilapäisesti siihen saakka, kunnes tehtä-

vään saadaan palkattua kelpoisuusvaatimukset täyttävä työntekijä. 

Korkein oikeus kuitenkin katsoi työsopimuksen päättyneen perusteettomasti, sillä 

työnantajalla oli tässä tapauksessa tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus toistaiseksi 

voimassa olevan työsopimuksen kaltaisesti. Työntekijän työsuhdetta olisi pidetty 

toistaiseksi voimassa olevana, mikäli työntekijä olisi täyttänyt kelpoisuusvaatimuk-

set, näin työn työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on rinnastetta-

vissa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän asemaan. 

Työnantaja velvoitettiin korvaamaan työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta 

päättämisestä. 

5.2 Perusteettoman päättämisen seuraamukset 

Päättyneestä työsuhteesta johtuvien riita-asioiden kanne tulee nostaa kahden vuo-

den kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. Mikäli kannetta ei nosteta, palkka-

saatavat sekä muut saatavat raukeavat. Saatava voi vanhentua vasta viiden vuoden 

kuluttu, jos työntekijän saatavan perusteena olevia työehtosopimuksen määräyksiä 

on pidettävä selvästi tulkinnanvaraisina, eikä vanhentumista ole sitä ennen kat-

kaistu. (Koskinen ym. 2018, 1407–1408; L 26.1.2001/55 13:9§; Paanetoja 2017, 

16–18.) 
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Työsopimuksen perusteettoman päättämisen seurauksena, ei voida palauttaa työ-

suhdetta, ellei siitä erikseen sovita. Mikäli työsopimus on päätetty ilman lainmu-

kaista perustetta, voi se kuitenkin johtaa varallisuusoikeudellisiin seuraamuksiin 

sekä muihin sanktioihin. Työsopimuslain 12 luvun toisessa pykälässä säädetään 

erikseen perusteettomasti päätetyn työsopimuksen korvauksista. (Koskinen ym. 

2018, 1451; L 26.1.2001/55 12:2§; Paanetoja 2017, 104.) 

5.2.1 Korvaustilanteet 

Työsopimuslain 12 luvussa säädetään vahingonkorvausvelvollisuudesta, joka ja-

kautuu yleiseen vahingonkorvaukseen ja korvaukseen työsopimuksen perusteetto-

masta päättämisestä. Yleistä vahingonkorvausta sovelletaan esimerkiksi silloin, 

kun työnantaja on tahallisesti tai tuottamuksellisesti laiminlyönyt työturvallisuus-

velvollisuuksiaan ja tästä syntyneen työtapaturman seurauksena työsuhde päättyy 

ennenaikaisesti tai mikäli työnantaja on rikkonut takaisinottovelvollisuutta. Kor-

vausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä sovelletaan lähtökohtaisesti 

tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen ilman työsopimuslain perus-

teltua syytä tai ilman perusteltua syytä tehty määräaikainen työsopimus päättyy 

määräaikaisuuden loppuessa. Tämän lisäksi korvausta työsopimuksen perusteetto-

masta päättämisestä sovelletaan tilanteeseen, jossa työntekijä on purkanut työsuh-

teen työnantajan vakavan lain tai sopimusrikkomuksen myötä. (Koskinen ym. 

2018, 1451; L 26.1.2001/55 12:1–2§; L 26.1.2001/55 8:1§; Paanetoja ym. 2019, 

285.) 

Korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tulee sovellettavaksi ti-

lanteisiin, joissa työnantaja on irtisanonut työsopimuksen ilman irtisanomisperus-

tetta, kuten työntekijän henkilöön liittyvästä tai taloudellisesta ja tuotannollisesta 

syystä, saneerausmenettelyn tai liikkeen luovutuksen yhteydessä, sekä työnantajan 

konkurssin tai kuoleman yhteydessä, työnantaja on purkanut määräaikaisen tai tois-

taiseksi voimassa olevan työsopimuksen koeaikapurun tai purkuperusteiden vastai-

sesti, työnantaja on solminut määräaikaisen työsopimuksen ilman työsopimuslain 

mukaista perusteltua syytä, eikä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisa-
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nomiseen tai purkuun ole perustetta, työntekijä on purkanut työsopimuksen työn-

antajan vakavan lain- tai sopimusrikkomuksen vuoksi, työnantaja on purkanut työ-

sopimuksen purkamisoikeuden jo rauettua tai pitänyt työsopimusta purkautuneena 

ilman perustetta.  Näiden lisäksi oikeuskäytännöissä on katsottu korvauksen tulevan 

kyseeseen myös tilanteessa, jossa työntekijä on purkamisen sijaan valinnut lievem-

män seuraamuksen eli irtisanomisen työnantajan menettelyn vuoksi. (Koskinen ym. 

2012, 656–657; Koskinen ym. 2018, 1452–1453.) 

Rajanveto työsopimuslain 12 luvun 1§:n ja 2§:n välillä tehdään sen perusteella, 

onko vahinko aiheutunut työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä. Työsopi-

muslain 12 luvun 2§:ssä säädetty korvaus tulee kyseeseen silloin, kun työsopimus 

on päätetty työsopimuslain vastaisesti ja se koskee työnantajan korvausvelvolli-

suutta. Työsopimuslain 12 luvun 1§:n 3:ssa momentissa säädetään erikseen työnte-

kijän korvausvelvollisuudesta työsopimuksen perusteettomasta purkamisesta. Työ-

sopimuslain 12 luvun 2§:n korvauksen lisäksi ei voida määrätä yleistä vahingon-

korvausta työsopimuslain 12 luvun 1§:n tai vahingonkorvauslain mukaisesti. (Kai-

rinen 2009, 319; Koskinen ym. 2012, 656; Koskinen ym. 2018, 1451; L 

26.1.2001/55 12:1–2§; Tiitinen & Kröger 2012, 723.) 

5.2.2 Korvauksen määrä 

Perusteettomasta päättämisestä aiheutuvan korvauksen määrä määräytyy niin sano-

tusti asteikkokorvauksena. Työsopimuslaissa säädetään korvauksen vähimmäis-

määräksi kolmen kuukauden palkka ja enimmäismääräksi 24 kuukauden palkka. 

Poikkeuksena tästä on kuitenkin luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun kor-

vauksen enimmäismäärä, joka on 30 kuukauden palkka. (Koskinen ym. 2019, 

1057.) 

Arvioitaessa määräaikaisen työsopimuksen perusteettoman päättämisestä johtuvaa 

korvausta, tulee ottaa huomioon työsopimuksen jäljellä oleva kestoaika. Tähän kui-

tenkin vaikuttaa asteikkokorvaus, minkä vuoksi korvaus saattaa olla suurempi tai 

pienempi kuin jäljellä olevan työsopimuksen kestoon perustuen mitattu ansionme-

netys. Esimerkiksi mikäli määräaikainen työsopimus olisi purettu vain muutama 

päivä ennen määräajan päättymistä, tulee korvauksen silti olla kolmen kuukauden 
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vähimmäismäärä suuruinen. Korvausta arvioitaessa, tulisi huomioon ottaa myös 

muita tilanteeseen liittyviä seikkoja, kuten työnantajan menettely työsopimuksen 

päättämisen aikana, työntekijän antama aihe päättämiselle sekä päättämisen aiheut-

tama loukkaus. (Koskinen ym. 2019, 1079.) 

Korvausta arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota myös työsopimuksen muotoon. 

Mikäli määräaikaista työsopimusta solmittaessa määräaikaisuuden perusteltua 

syytä ei ole ollut, työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana. Tällöin 

määräaikaisuuteen päätettyä työsopimusta tulee tarkastella irtisanomisperusteen 

näkökulmasta eli onko työnantajalla ollut irtisanomisperuste työsuhteen päättyessä. 

Mikäli irtisanomiselle tai purkamiselle ei ole ollut perusteltua syytä, määrätään kor-

vaus laittomasta päättämisestä. Tällöin esimerkiksi irtisanomisajan palkka on kor-

vattava työsopimuslain mukaisesti. Tilanteessa, jossa työsopimus on irtisanottu il-

man irtisanomisaikaa, tulee työnantajan korvata työntekijälle täysi palkka irtisano-

misajalta. Jos irtisanomisaikaa on noudatettu vain osin, tulee työnantajan korvata 

vain irtisanomisaikaa noudattamattomalta ajalta. (Koskinen 2012, 658; Koskinen 

ym. 2019, 1080–1081.) 

Korvauksessa tulee ottaa huomioon työntekijälle maksetut työttömyysetuudet. Näi-

hin työttömyysetuuksiin lukeutuvat peruspäiväraha, ansiopäiväraha ja työmarkki-

natuki. Siltä osin, kuin korvaus on ennen tuomion antamista menetetyistä ja työttö-

myydestä johtuvista palkkaeduista, on siitä vähennettävä 75 prosenttia kyseiseltä 

ajalta maksetusta työttömyyspäivärahasta, 80 prosenttia kyseiseltä ajanjaksolta 

maksetusta peruspäivärahasta sekä kokonaisuudessaan kyseiseltä ajalta maksettu 

työmarkkinatuki. (Koskinen ym. 2018, 1478.) 

Korvauksen tarkoituksena on korvata työntekijälle, tämän työsuhteen päättämisestä 

johtuva ansionmenetys. Korvauksen määrä riippuu työntekijän palkasta. Yleensä 

menetetty ansio määritellään viimeisimmän kiinteän kuukausipalkan tai keskimää-

räisen palkan mukaisesti. Korvaukseen lasketaan myös luontaisetujen arvo. (Kos-

kinen ym. 2019, 1082,1045.) 
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5.2.3 Hyvitys 

Vahingonkorvauksen lisäksi laittomasti päätetyn työsopimuksen työntekijällä voi 

olla oikeus perusteettoman päättämisen korvauksen lisäksi tai yksinomaan yhteis-

toimintalain 62§:ssä säädettyyn hyvitykseen, tasa-arvolain 11§:ssä säädettyyn hy-

vitykseen tai yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon rikkomisesta johtuvaan hyvi-

tykseen. Hyvityksessä on kyse aineettomasta loukkauksesta. (Koskinen ym. 2019, 

1115.)  

Yhdenvertaisuuslain mukaisesti ketään ei saa syrjiä alkuperän, iän, kansalaisuuden, 

perhesuhteiden, uskonnon, mielipiteen tai vammaisuuden vuoksi. Oikeus hyvityk-

seen on silloin, kun syrjinnän tai vastatoimien kieltoa on rikottu. Tämän hyvityksen 

enimmäis- tai vähimmäismäärästä ei ole tarkemmin säädetty, mutta sen tulee olla 

oikeudenmukainen teon vakavuuteen suhteutettaessa. Vakavuutta arvioitaessa ote-

taan huomioon rikkomuksen laajuus, kesto ja laatu. (Koskinen ym. 2019, 1116.) 

Tasa-arvolain mukainen hyvitys tulee kyseeseen silloin, kun työsuhde on irtisa-

nottu, purettu tai muuten lakkautettu työntekijän sukupuolen perusteella. Sukupuo-

leen perustuva syrjintä voi tarkoittaa esimerkiksi irtisanomista raskauden perus-

teella, jolloin irtisanominen kohdistuu ainoastaan naisiin eli sitä kautta sukupuo-

leen. Sukupuoleen perustuva syrjintä onkin melko laaja käsite. Tasa-arvolain mu-

kaisen enimmäismäärästä ei ole tarkemmin säädetty. Hyvityksen suuruutta arvioi-

taessa, tulee kuitenkin kiinnittää tässäkin tapauksessa huomiota syrjinnän laajuu-

teen, laatuun, kestoaikaan ja mahdolliseen samasta teosta muun lain nojalla tuomit-

tuun tai maksettavaksi määrättyyn taloudelliseen seuraamukseen. Hyvityksen vä-

himmäismäärä on kuitenkin 3620 euroa. (Koskinen ym. 2019, 1121–1125.) 

Mikäli työntekijä on irtisanottu tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi nou-

dattamatta yhteistoimintalain menettelysäännöksiä, voidaan työnantaja tuomita 

maksamaan hyvitystä. Hyvityksellä korvataan työntekijän henkisestä kärsimyk-

sestä aiheutunut haitta. Hyvitys ei korvaa mahdollista taloudellista vahinkoa kuten 

työsopimuslain 12 luvun 2§:ssä vaan kyse on aineettoman vahingon korvauksesta. 

Yhteistoimintalain mukaisen hyvityksen enimmäismäärä on 34519 euroa. (Koski-

nen ym. 2019, 1128.) 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää määräaikaisten työsopimusten perustee-

tonta päättämistä eli sitä millaisissa tilanteissa määräaikainen työsopimus on pää-

tetty perusteettomasti? Jotta tutkimuksessa pystyttiin selvittämään määräaikaisen 

työsopimuksen perusteetonta päättämistä, tuli ensiksi selvittää määräaikaisen työ-

sopimuksen normaalit päättymistavat. Näiden lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli 

selvittää, millaisia seuraamuksia voi syntyä määräaikaisen työsopimuksen perus-

teettomasta päättämisestä. 

Tässä luvussa tulen kokoamaan yhteenvetona tutkimuksen keskeisimmät johtopää-

tökset. Johtopäätöksiä tulen tarkastelemaan tutkimuskysymyksieni pohjalta. Lo-

puksi tulen arvioimaan opinnäytetyön prosessia. 

6.1 Keskeisimmät johtopäätökset 

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia ja se päättyy normaalisti mää-

räajan loputtua tai kun sovittu työ on saatu valmiiksi. Määräaikainen työsopimus 

voidaan päättää myös purkamalla, mikäli siihen on työsopimuslaissa määritelty 

purkamisperuste. Kuitenkin kuten tutkimuksessa selvisi, määräaikainen työsopi-

mus voidaan myös päättää irtisanomalla, mikäli irtisanomisehdosta on erikseen työ-

sopimuksessa sovittu. Tämän lisäksi tietyissä poikkeustilanteissa, kuten työntekijän 

lomautettuna ollessa tai liikkeen luovutuksen yhteydessä, määräaikainenkin työso-

pimus voidaan irtisanoa työntekijän toimesta ilman erikseen sovittua irtisanomiseh-

toa. Työnantajalla ja työntekijällä on myös oikeus irtisanoa työsopimus työnantajan 

konkurssin, kuoleman tai saneerausmenettelyn takia. Määräaikainen työsopimus 

voidaan päättää myös silloin, kun osapuolet ovat siitä keskenään sopineet tai jos 

työsopimus on pätemätön. Määräaikainen työsopimus voi myös raueta olennaisten 

muutosten vuoksi.  

Määräaikainen työsopimus on perusteettomasti päätetty, mikäli työsopimus on pää-

tetty ilman lain mukaista perustetta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työso-

pimuksen purkamiselle ei ole ollut purkamisperustetta, kuten Helsingin hovioikeu-
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den ratkaisussa 23.7.2018 tai irtisanomiselle irtisanomisperustetta, mikäli irtisano-

misehdosta on sovittu. Määräaikainen työsopimus on voitu päättää perusteettomasti 

myös tilanteissa, joissa määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle ei ole ollut pe-

rusteltua syytä, eikä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämiselle ole 

ollut perustetta.  

Korkeimman oikeuden tapauksissa nousi lähtökohtaisesti esiin kaksi kysymystä. 

Oliko määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle ollut lähtökohtaisesti perusteltu 

syy ja voitiinko työvoiman tarvetta pitää pysyvänä? Tutkimuksessa esiin nousivat 

tilanteet, joissa määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle ei ole ollut perusteltua 

syytä tai työvoiman tarvetta pidettiinkin pysyvänä. Tällöin työsopimus ei ollut enää 

määräaikainen vaan sitä pidettiin toistaiseksi voimassa olevana. Toisin kuin määrä-

aikainen työsopimus, toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen kuuluu irtisa-

nomisaika. Kun oletettu määräaikainen työsopimus päätettiin määräaikaan tai sovi-

tun työn valmistumiseen, voitiin sen katsovan päättyneen perusteettomasti.  

Tutkimuksessa esiin nousivat myös määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen. 

Oikeustapauksissa ilmeni työsuhteita, joissa oli muodostettu useita peräkkäisiä 

määräaikaisia työsopimuksia. Ongelmaksi näissäkin tilanteissa syntyi se, missä vai-

heessa voidaan katsoa työnantajan työvoiman tarpeen olevan pysyvä eli missä me-

nee ketjuttamisen raja. Milloin määräaikaiselle työsopimukselle ei ole enää perus-

teltua syytä ja milloin sitä voidaan pitää toistaiseksi voimassa olevana? Korkeim-

man oikeuden ennakkotapauksessa käsiteltiin myös työsopimuksen yhdenjaksoi-

suutta. Missä kohtaan toisiaan seuraavia määräaikainen työsopimus voidaan pitää 

yhdenjaksoisena? 

Tutkimuksen tärkeimpänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että pääosin määrä-

aikaisen työsuhteen perusteeton päättäminen johtuu tilanteista, joissa määräaikai-

sen työsopimuksen perusteltu syy on jäänyt epäselväksi tai työvoiman tarpeen kat-

sotaankin olevan pysyvä. Eli toisin sanoen työsopimusta ei voida pitää määräaikai-

sena vaan toistaiseksi voimassa olevana, jolloin työsopimus on päätetty perusteet-

tomasti. Työsopimuslaissa ei olla yksityiskohtaisesti määritetty sitä, kuinka pitkiä 
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ja kuinka monta määrällisesti määräaikaisia työsopimuksia voidaan solmia. Ongel-

maksi voikin nousta se, milloin työvoiman tarve voidaan määritellä pysyväksi.  

Mikäli työsopimus on päätetty perusteettomasti, voi se johtaa korvaukseen työso-

pimuksen perusteettomasta päättämisestä. Tämän lisäksi voi olla oikeus yhteistoi-

mintalain, tasa-arvolain tai yhdenvertaisuuslain mukaiseen aineettomaan hyvityk-

seen. Määräaikaisen työsopimuksen perusteeton päättäminen voi johtaa myös irti-

sanomisajan noudattamatta jättämisen korvaukseen, joka näkyi myös korkeimman 

oikeuden tapauksessa KKO: 2015:65. 

6.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Tutkimuksen teoriaosuuteen löytyi suhteellisen paljon oikeuskirjallisuutta. Teoria-

osuuden kannalta haastavinta oli löytää ja poimia tutkimuksen kannalta olennainen 

asia, sillä lähteitä oli paljon. Oikeuskirjallisuuden osalta tuli olla ajantasaisuuden 

kannalta tarkkana, sillä työsopimuslakiin oli tullut uusia säännöksiä ja osassa oi-

keuskirjallisuudesta asiat saattoivat poiketa toisistaan. Kuitenkin suurin oikeuskir-

jallisuus sijoittui pääosin vuosien 2012–2020 välille. 

Tutkimuksen empiiriseen osuuteen oli haastavaa löytää oikeustapauksia, jotka si-

joittuisivat ajallisesti nykyiseen työsopimuslakiin. Erityisesti haastavaa oli löytää 

oikeustapauksia, joihin sovellettiin vuonna 2011 tullutta säännöstä. Kuitenkin pää-

osin tapauksissa esiintyi aina sama kysymys siitä, oliko määräaikaisen työsopimuk-

sen solmimiselle perusteltua syytä tai voitiinko työvoimantarpeen katsoa olleen py-

syvä. 

Tutkimus onnistui kokonaisuudeltaan hyvin. Onnistuin vastaamaan tutkimuksessa 

esittämiini tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen luotettavuutta puoltaa se, että tutki-

muksen tutkimusaineisto oli lopulta ajantasaista. Aikatauluttaminen toi kuitenkin 

tutkimukseen haasteita. Tutkimuksen myötä opin sen, että realistinen aikataulutuk-

sen ja sen noudattaminen on tärkeää. 
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