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Työntekijän palkkaaminen
• Työntekijän palkkaus on merkittävä taloudellinen panostus

• Tulee ymmärtää, mikä on palkkauksen tosiasiallisesti 
muodostama kustannus työnantajalle

• Muuttuvia tekijöitä on monta, mutta kaavamaisena 
lähtökohtana voidaan laskea, että työntekijä maksaa 
kuukaudessa 1,65 x bruttopalkkansa määrä



Työntekijän palkkaaminen
• Palkkauksen taustalla pitää olla:

1. Tarve (onko töitä)

2. Rahoitus

• Oma rahoitus (kasvaako tulot vai väheneekö muut menot)

• Budjetoinnissa varovaisuusperiaate

• Saako tukea? (esim. yhdistystuki, pitkäaikaistyöttömät, vammaiset 
yms.)

3. Verrataan käytettävää määrää kuluun, edellyttääkö kulut 
työn tuomaa lisätuloa

4. Hyödyttääkö seuraa

• Palkkauksen on oltava rationaalista → Taustat vaikuttavat 
siihen, millainen sopimuksen pitää olla



Työsopimuslaki
• Säädetään työnantajan perusvelvollisuudet ja työntekijän 

perusoikeudet

• Työsopimuslailla säädetyt asiat tulevat osaksi työsopimusta, 
ilman erillistä sopimusta

• Velvollisuudet jakaantuvat

• Työhönottoon

• Työsuhteen aikaisiin

• Työsuhteen päättämiseen ja

• Sen jälkeiseen aikaan liittyviin velvoitteisiin



Toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhde

• Voidaan purkaa tai irtisanoa

• Työsuhde tehdään lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa 
olevaksi

• Irtisanottaessa toistaiseksi voimassa oleva työsuhde tulee 
noudattaa irtisanomisaikaa



Määräaikainen työsuhde
• Poikkeus pääsääntöön

• Edellyttää perusteltua syytä

• Työnantaja/ työntekijä –aloitteinen

• Jos ei ole perusteltua syytä → työsuhde katsotaan toistaiseksi 
voimassaolevaksi

• Voidaan ainoastaan purkaa

• Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa, jos työntekijä 
on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan 
työntekijän sijainen ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa 
vakituinen työntekijä, jonka sijaisena määräaikainen 
työntekijä on



Perusteita määräaikaisuudelle
• Työn luonne

• Tietty urakka/ projekti

• Kiirehuippujen tasaaminen

• Kausiluonteisuus

• Sijaisuudet

• Yrityksen aloittaminen tai laajentaminen → työvoiman tarve 
aluksi kysymysmerkki

• Rahoitus (ulkopuolinen/ tilapäinen/ projekti)

• Mikäli työn luonne on ”projektinomaista” → ei peruste 
määräaikaisuudelle

• Työntekijän aloitteesta tehty määräaikaisuus tulee kirjata 
työsopimukseen (ei tarvitse tässä tapauksessa mitään perustetta 

määräaikaisuudelle)



Määräaikaisuudesta sopiminen

• Määräaikaisuudesta on sovittava nimenomaisesti

• Työntekijän on ymmärrettävä työsuhteen määräaikaisuus

• Käsitteitä on käytettävä oikein, kirjallinen muoto on suotava

• Määräaikaisuus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää

• Yli 5 vuodeksi sovittua määräaikaista työsuhdetta pidetään 5 
vuoden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana



Perustellun syyn arviointi
• Ei työsuhdeturvan kieltämiseksi

• Arviointi on aina käytännössä jälkikäteistä

• Alan käytäntö:

– Kko 1995:13

”Ottaen huomioon tienrakennusalan erityisluonne ja alalla vakiintunut 
käytäntö tielaitoksella oli työsopimuslain 2 §:n 2 momentissa edellytetty 
pätevä syy solmia työntekijän kanssa noin yhden vuoden neljän kuukauden 
aikana viisi lähes peräkkäistä määräaikaista työsopimusta. Ään.” 

• Yhteisön toimintatapa

• Toimii esim. ajoittain tai tilauksesta

• Todellinen tarve määräaikaisuuksille

• Työtehtävien kertaluonteisuus



Useita määräaikaisia 
työsuhteita

• Peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet

• Työsopimukset seuraavat toisiaan tai vain lyhyitä keskeytyksiä

• Työsuhteen katsotaan jatkuneen vuosiloman kertymisen kannalta 
yhtäjaksoisena

• Lyhytaikaista keskeytystä ei ole määritelty → kokonaisharkinta

• Keskeytyksettä jatkuneet työsuhteet muodostavat yhden 
yhtenäisen työsuhteen



Vaihteleva työaika
• Työaikajärjestely, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee 

työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä, TAI

• Työaikajärjestely, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä erikseen 
kutsuttaessa

• Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella 
katettavan työvoimantarve on kiinteä

• Vaihtelevaa työaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin 
työnantajan työvoimatarve edellyttää

• Irtisanomisajan palkka noudattaessa vaihtelevaa työaikaa

– Jos työsopimuksessa on sovittu vaihtelevasta työajasta ja työnantajan 
irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa viimeksi 
edeltäneen 12 viikon keskimääräisen työn määrän, työnantajan on korvattava 
alituksesta aiheutuva ansionmenetys.

– Alle 1 kuukauden työsuhteessa, ei korvausvelvollisuutta



Selvitys työmäärästä
• Käytettäessä vaihtelevaa työaikaa työnantajan aloitteesta 

on työnantajan annettava kirjallinen selvitys työn 
vähimmäis- ja enimmäismäärän perusteista.

• Arviota on päivitettävä, mikäli työmäärä ei vastaa 
annettua selvitystä.

• Arvion on aina perustuttava todellisiin olosuhteisiin.

• Vrt. jos on sovittu kiinteä mutta ei kokoaikainen työaika, 
ei selvitystä tarvitse antaa muutoin kuin osa-aikaisuuden 
perusteesta, mutta työnantajalla on lisätyön 
tarjoamisvelvollisuus (kun sopimus on tehty työnantajan 
aloitteesta).



Koeaika
• Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta 

alkavasta, enintään 6 kk pituisesta koeajasta

• Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa pidennyksineen olla 
korkeintaan puolet (1/2) työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan 
enempää kuin 6 kk

• Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys 
koeajasta, työnantajan on ilmoitettava tämän määräyksen 
soveltamisesta työntekijälle työsopimusta solmittaessa

• Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa

• Työsopimusta ei saa kuitenkaan purkaa koeajan tarkoitukseen 
nähden epäasiallisilla perusteilla



Työaikalain uudistukset
• Työaikaa on työhön käytetty aika, jolloin työntekijä on 

velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan 
käytettävissä

• Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä 
samalla ole pidettävä työsuorituksena

• Työnantaja voi lisäksi lukea työajaksi sellaista aikaa, jota 
työaikalain näkökulmasta ei olisi pidettävä työaikana

• Merkittävimpiä muutoksia ovat:

– Enimmäistyöaika 18 §

– Liukuva työaika 12 §

– Joustava työaika 13 §

– Työaikapankki  14 §



Vuosiloman ansainta
• Työntekijälle kertyy vuosilomaa lomanmääräytymisvuodelta 

(1.4.-31.3.)
• Jos työsuhde on 31.3. mennessä kestänyt alle vuoden, lomapäiviä 

kertyy 2 arkipäivää tai jos työsuhde on kestänyt yli vuoden 31.3. 
mennessä, kertyy 2,5 arkipäivää jokaiselta täydeltä 
lomanmääräytymiskuukaudelta. Puolikkaat lomapäivät 
pyöristetään ylöspäin

• Työntekijä ei voi ansaita 2 päivää osasta vuotta ja 2,5 päivää 
toisesta osasta

• Työntekijä ansaitsee vuosilomaa jokaiselta täydeltä 
lomanmääräytymiskuukaudelta

• Täysi lomanmääräytymiskuukausi määräytyy joko 14 päivän 
säännön tai 35 tunnin säännön perusteella, (pääsääntönä 14 
päivän sääntö)

• Määräytyy työsopimuksen mukaisen työajan perusteella



14 päivän sääntö
• Pätee työntekijöihin, jotka tekevät työtä säännöllisen työajan 

puitteissa vähintään 14 päivänä kuukaudessa

• Työpäivän pituudella ei ole merkitystä

• Vuosilomaa kertyy niiltä kuukausilta, joina työntekijälle kertyy 
vähintään 14 työpäivää tai työssäolopäivien veroista päivää

• Pätee työntekijöihin, jotka eivät työsopimuksen perusteella 
työskentele joka kuukausi 14 työpäivänä, mutta säännöllinen 
työaika on kuitenkin vähintään 35 tuntia kuukaudessa

• Vuosilomaa kertyy niiltä kuukausilta, joina työntekijälle kertyy 
vähintään 35 tuntia töitä

35 tunnin sääntö



Työntekijän oikeus vapaaseen
• Työntekijällä, joka on kaikkina kalenterikuukausina alle 14 päivää ja alle 35 

tuntia työssä ei kerry vuosilomaa

• Työntekijällä on kuitenkin työsuhteen kestäessä oikeus saada vapaata 2 
arkipäivää kultakin kalenterikuukaudelta, jona hän ollut työsuhteessa

• Työntekijä voi itse valita käyttääkö oikeutensa vapaaseen vai ei

• Vapaan ajalta maksetaan lomakorvaus, jonka suuruus on 9% (alle vuoden 
kestäneet työsuhteet) tai 11,5% (yli vuoden kestäneet työsuhteet) edellisen 
lomanmääräytymisvuoden ansioista

• Työntekijällä, joka on tehnyt samalle työnantajalle työtä peräkkäisillä tai 
lyhyin keskeytyksin peräkkäisillä määräaikaisilla työsopimuksilla on 
halutessaan oikeus saada vapaata 2pv/2,5pv/lomanmääräytymiskuukausi 
siltä osin kuin lomaa ei ole pidetty

• Jos työntekijä tekee saman työnantajan kanssa peräkkäisiä määräaikaisia 
työsopimuksia, työnantajan kanssa voi pyrkiä sopimaan, että vuosilomia ei 
makseta lomakorvauksena vaan ne seuraavat uuteen työsuhteeseen

• Halukkuudesta käyttää oikeuttaan vapaaseen ilmoitettava ennen 
lomakauden alkua



Direktio-oikeus
• Työnantajalla on työnjohto- ja valvontavalta

• Työtä koskevissa asioissa päätösvalta on työnantajalla

• Työnteon valvonta on myös työnantajalle kuuluva oikeus

• Vastaavasti työntekijällä on velvollisuus noudattaa 
työnantajan määräyksiä

• Asiallista laajuutta on vaikea määritellä

• Määräytyy lähtökohtaisesti työsopimuksen perusteella →
Jos sovittu tarkasti, direktio-oikeus on pienempi

• Jos työsopimuksessa ei ole määritelty tarkasti esim. 
työtehtäviä, työnantajalla on laajempi oikeus antaa 
määräyksiä työn  suorittamisesta



Liike- ja ammattisalaisuudet
• TSL 3 luku 4§

• Työntekijä ei saa työsuhteen kestäessä käyttää hyödykseen 
tai ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. 
Jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti, kielto 
jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen

• Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella työnantajalle 
syntyneen vahingon korvaamisesta on vastuussa myös se, 
jolle työntekijä ilmaisi tiedot, jos viimeksi mainittu tiesi tai 
hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen 
oikeudettomasti



Kilpailukielto
• Koska työsopimuslain kilpailukielto ei ulotu työsuhteen 

jälkeiseen aikaan, voi työntekijä periaatteessa  heti 
työsuhteen päättymisen jälkeen ryhtyä kilpailemaan entisen 
työnantajansa kanssa ja käyttää hyväkseen kaikkea sitä 
tietoa, mitä on työsuhteen aikana saanut.

• Työnantajan on aina erikseen sopimalla tarvittaessa 
huolehdittava tästä kilpailukieltosopimuksella. Erityisesti 
avainhenkilöiden osalta

• Työntekijällä on entiseen työnantajaansa nähden 
työsuhteeseen perustuvia velvollisuuksia työsuhteen 
päättymisen jälkeen vain siinä tapauksessa, että asiasta on 
erikseen sovittu. 



Kilpailukieltosopimus
• Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen 

painavasta syystä voidaan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä 
sopimuksella (kilpailukieltosopimus) rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä 
työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä sellaisen 
työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa 
kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan 
lukuunsa tällaista toimintaa.

• Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa 
on otettava muun ohella huomioon: 

– työnantajan toiminnan laatu ja 

– sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden 
säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä 
erityiskoulutuksesta

– samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. 



Kilpailukieltosopimus
• Saadaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä uusi sopimus tai 

harjoittaa ammattia enintään  12 kk ajan

• Kilpailukieltosopimusajalta maksettava korvaus: Kuuteen 
kuukauteen asti maksettava korvaus 40 %:a kilpailukieltoajan 
palkasta, yli 6 kk (- 1 vuosi) korvaus 60 %:a 

• Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys 
vahingonkorvauksen sijasta tai sen lisäksi sopimussakosta, joka saa 
enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuhteen päättymistä 
edeltäneen kuuden (6) kuukauden palkkaa. 

• Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt 
työnantajasta johtuvasta syystä

• Kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kun se on tehty vastoin 
työsopimuslain säännöstä



Varoitus ennen 

irtisanomista
• Tavanomaisissa rikkeissä irtisanomisoikeus edellyttää, että työntekijää 

on aikaisemmin varoitettu samasta tai samankaltaisesta rikkeestä, jotta 

irtisanominen voi tulla kyseeseen.

• Annetulla varoituksella ja uudella moitittavalla käyttäytymisellä tulee 

olla lisäksi asiallinen ja ajallinen yhteys.

➢ Täysin eri asiasta annetulla varoituksella ei ainakaan yleensä ole 

merkitystä arvioitaessa päättämisperusteen täyttymistä.

• Jos varoituksesta on kulunut pitkähkö aika, sillä ei välttämättä ole 

arvioinnissa merkitystä edes samanlaisen rikkeen toistuessa.

→ Varoitus vanhentuu sopimusrikkomuksen vakavuuden perusteella.

→ Vanhenemisaika vaihtelee muutamasta viikosta yleensä n. 1,5 vuoteen.



Työsuhteen päättäminen 
henkilöön liittyvällä perusteella

• Työsopimuslaki 7 luku 2 §

• Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja 

painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää:

– työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti 

vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä

– sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten 

olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene 

selviytymään työtehtävistään.

• Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon 

työnantajan koko ja työnantajan ja työntekijöiden olosuhteet 

kokonaisuudessaan.

• Pääsääntö, ensin varoitettava!



Työsuhteen päättäminen 
tuotannollistaloudellisella perusteella

• Työsopimuslaki 7 luku 3 § (ns. tuta-peruste)

• Pykälä sisältää kolme eri vaihtoehtoista syytä irtisanomiselle:

1) Taloudellinen

• Tarkoittaa, että yhdistyksen kassa ei mahdollista palkkojen kustannusten maksua

2) Tuotannollinen

• Tarkoittaa, että ei ole tarjota työtä, mitä tehdä

• Yhdistyksellä ei ole velvollisuutta pitää työntekijöitä ”tyhjän panttina”

3) Toiminnan uudelleenjärjestely

• Tarkoittaa sitä, että toimintaa järjesteltäessä tietyt toimet, tehtävät tms. lakkaavat.

➢ Jos vähintään 20 työntekijää, tulee noudattaa yhteistoimintalain mukaista 

yhteistoimintamenettelyä!



Työsuhteen päättäminen 
tuotannollistaloudellisella perusteella

• Edellä mainitulla tavalla työsuhteen päättäminen voi liittyä useampaan eri 

tilanteeseen. Vain yksi näistä (taloudellinen) on ylipäätään sidottu yhdistyksen 

taloudelliseen tilanteeseen (taloudellinen peruste).

• Sinänsä vakavaraisen yhdistyksen käsitekin on niin laaja, että ”vakavaraisuuskaan” 

ei välttämättä poista taloudellista perustetta:

• Varat saattavat olla sidottua, jolloin sinänsä voittoa tuottava yhdistys saattaa ajautua 

kassakriisiin (kulut syntyvät ennen tuloja), kertyneet varat on sidottu, yllättävät 

poikkeustilanteet, esim. sopimussakot, jotka ovat häiriötekijöinä.

• Pykälä sisältää kolme eri vaihtoehtoista syytä irtisanomiselle:

• Lähtökohtaisesti ”vakavarainen” yhdistys ei oikein taloudelliseen perusteeseen voi 

vedota, mutta poikkeuksiakin on:

• Kasvuyritykset -> varat sidottu, kassan kierto viiveinen

• Tiedossa oleva häiriötekijä -> ennakoivuus

• Vakavarainenkin yhdistys voi siis ennakoida tietyissä tapauksissa tulevaan muutokseen 



Työnantajan rooli käytännössä
• Työnantaja määrittää työtehtävät (usein pääpiirteittään työsopimuksessa mainittu)

• Työnantajaa sitoo työsopimuksen työtehtävämäärittely

• Johtaa ja valvoo työntekoa (direktiovalta, rajoittuu pääasiallisesti työn johtoon ja 
valvontaan, ei voi muuttaa työsopimuksen sisältöä)

• Tarvittaessa ohjaa (kirjalliset ohjeet ja varoitukset)

• Oikeus päättää työsopimus perustellusti:

• Tuotannollinen/taloudellinen/ uudelleenorganisointi –peruste

• Henkilöön liittyvä peruste (ensisijainen sanktio varoitus, suora irtisanominen vain 
poikkeuksellisen vakavissa tapauksissa).

→ Kaikissa tapauksissa työnantajalla näyttövelvollisuus perusteen olemassaolosta

• Työnantajalla korostettu vastuu työntekijään nähden → työoikeus 
”työntekijämyönteistä” → työnantajan perustelu- ja näyttötaakka

• Työnantajan virheistä seuraa sanktioita

• Työsopimuksen laiton päättäminen, sanktioluontoinen korvausvelvollisuus (3-24 kk 
palkka

• Syrjintä, seurauksena hyvitys, jonka määrä sidottu menettelyn moitittavuuteen ei 
suoraan vahinkoon



Työnantajan rooli käytännössä
• Työnantajalla vastuu työturvallisuudesta 

– Fyysinen ja psyykkinen työturvallisuus

– Työturvallisuusrikokset, rikosoikeudelliset seuraukset

• Työntekijä on vastuussa oman työskentelynsä osalta työturvallisuudesta

– Työntekijällä myös valvontavastuu työolosuhteista

• Työnantajalla vakuuttamisvelvollisuus työntekijöistä 

– Koskee jokaista työntekijää työsuhteen sisällöstä riippumatta

• Työnantajalla työterveyden järjestämisvelvollisuus

– Koskee jokaista työntekijää työsuhteen sisällöstä riippumatta

Kuka on ”työnantaja”?

• Yhdistystä ”johtaa” hallitus

• Yhdistyksen työoikeudellinen ylin esimies on hallituksen pj, jos muuta ei määritelty

• Toiminnanjohtaja ei ole verrattavissa yhtiön toimitusjohtajaan, yhdistyksellä ei voi 
olla toimitusjohtajaa (mahdollinen lainmuutos tulossa).

• Yhdistys voi järjestää työnjohdon haluamallaan tavalla (hallituksen toimivallassa).



Yhteenveto
• Työnantajalla on korostettu velvollisuus tuntea laki ja 

mahdollinen työehtosopimus sekä vastuu em. tulkinnasta

• Riippumatta työnantajan muodosta (Oy/ Ry/ Säätiö), 
työnantajaa arvioidaan samalla tavalla oikeudellisesti (esim. 
yleishyödylliset yhteisöt eivät saa ”helpotuksia”)

• Jos yhdistys maksaa palkkaa → kyse on työsuhteesta

• Jos kyse on vain harrastustoiminnasta → ei saa maksaa 
palkkaa

• Työnantajayhteisö (esim. Ry) kantaa vastuun työoikeuden 
laiminlyönnistä suhteessa työntekijään

• Yhdistyksen hallitus voi näin joutua vastuuseen 
virheistään yhdistykselle



Yksityisyyden suoja työelämässä
• Sähköposti

• Internet



Sähköpostiviestien avaaminen
• Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata työnantajan työntekijän 

käyttöön osoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä tai työntekijän 
tällaisesta sähköpostiosoitteesta lähettämiä sähköpostiviestejä ainoastaan
silloin, jos hän on suunnitellut ja järjestänyt työntekijälle tämän nimellä 
lähetettyjen ja tämän lähettämien sähköpostiviestien suojan 
toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet 

• Työnantajan on tullut tällöin mahdollistaa, että
1. Työntekijä voi käytettävän sähköpostijärjestelmän automaattisen vastaustoiminnon 

avulla lähettää viestin lähettäjälle ilmoituksen poissaolostaan ja sen kestosta sekä 
tiedon henkilöstä, joka hoitaa poissa olevalle työntekijälle kuuluvia tehtäviä; tai

2. Työntekijä voi ohjata viestit toiselle työnantajan tähän tehtävään hyväksymälle 
henkilölle tai toiseen omassa käytössään olevaan työnantajan hyväksymään 
osoitteeseen; taikka

3. Työntekijä voi antaa suostumuksensa siihen, että työntekijän poissa ollessa tämän 
valitsema työnantajan tehtävään hyväksymä toinen henkilö voi ottaa vastaan 
työntekijälle lähetetyt viestit sen selvittämiseksi, onko työntekijälle lähetetty sellainen 
viesti, joka on selvästi tarkoitettu työnantajalle työtehtävien hoitamiseksi ja josta 
työnantajan on toimintansa tai työtehtävien asianmukaisen järjestämisen vuoksi 
välttämätöntä saada tieto.



Sähköpostiviestien avaaminen
• Ilman työntekijän suostumusta, sähköposti voidaan avata 

jos:

1. työntekijä hoitaa tehtäviä itsenäisesti työnantajan lukuun eikä 
työnantajan käytössä ole järjestelmää, jonka avulla työntekijän 
hoitamat asiat ja niiden käsittelyvaiheet kirjataan tai saadaan 
muutoin selville;

2. työntekijän tehtävien ja vireillä olevien asioiden vuoksi on ilmeistä, 
että työnantajalle kuuluvia viestejä on lähetetty tai vastaanotettu;

3. työntekijä on estynyt tilapäisesti suorittamasta työtehtäviään eikä 
työnantajalle kuuluvia viestejä siitä huolimatta, että työnantaja on 
huolehtinut velvollisuuksistaan, voida saada työnantajan käyttöön; 
ja

4. työntekijän suostumusta ei voida saada kohtuullisessa ajassa ja 
asian selvittäminen ei kestä viivytystä



Sähköpostiviestien avaaminen
• Jos sähköisen viestin lähettäjää tai vastaanottajaa taikka 

viestin otsikkoa koskevan tiedon perusteella on ilmeistä, 
että TT:lle lähetetty tai TT:n lähettämä viesti on selvästi 
TA:lle kuuluva viesti, jonka sisällöstä TA:n on toimintaansa 
liittyvien neuvottelujen loppuun saattamiseksi, asiakkaiden 
palvelemiseksi tai toimintojensa turvaamiseksi 
välttämätöntä saada tieto, eikä viestin lähettäjään tai 
vastaanottajaan saada yhteyttä viestin sisällön 
selvittämiseksi tai sen lähettämiseksi TA:n osoittamaan 
osoitteeseen, TA saa avata viestin edellä tarkoitetuissa 
tapauksissa tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia 
käyttävän henkilön avulla toisen henkilön läsnä ollessa



Sähköpostiviestien avaaminen
• Tällöin avaamisesta on laadittava siihen osallistuneiden 

henkilöiden allekirjoittama selvitys, josta ilmenee, 

– mikä viesti on avattu, 

– miksi viesti on avattu, 

– avaamisen ajankohta, 

– avaamisen suorittajat sekä 

– kenelle avatun viestin sisällöstä on annettu tieto 

• Selvitys on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 
työntekijälle. 



Internetin käyttäminen
• Internetin käytöstä syntyvät tunnistetiedot ovat 

lähtökohtaisesti luottamuksellisia

• Työnantaja voi määrittää internetin käytön 

• Kiellot, tekniset estot

• Lähtökohtaisesti työntekijän netin käyttöä ei voida seurata



Kiitos!
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