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Tiivistelmä

Raportti tarkastelee nollatyösopimus-
ten, vaihtelevan työajan työsopimus-
ten ja tarvittaessa työhön kutsumiseen 
perustuvan työn suhdetta lainsäädän-
töön ja selvittää, miten työajan vaihtelu 
vaikuttaa työntekijöiden asemaan ja 
toimeentuloon.

Nollatyösopimuksia, työajan vaihte-
lua tai työntekijän vähimmäistyöaikaa ei 
ole määritelty Suomen lainsäädännössä. 
Työtä, jossa työaika vaihtelee, teetetään 
erilaisilla työ- ja muilla sopimuksilla. 
Raportissa määritellään näistä sopimus-
tyypeistä nollatyösopimus, vaihtelevan 
työajan työsopimus ja tarvittaessa töihin 
kutsuttavan työntekijän puitesopimus.

Raportti selvittää, miten nollatyö-
sopimuksia on säännelty eri alojen työ-
ehtosopimuksissa. Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen 2014 ja muiden 
lähteiden avulla raportti selvittää nol-
latyösopimusten yleisyyttä Suomessa, 
eri työntekijäryhmissä ja toimialoittain. 

Tilastokeskuksen julkaisemien tietojen 
pohjalta tarkastellaan myös vastentah-
toisen osa-aikatyön osuutta nollatyö-
sopimuksilla tehtävästä työstä. Lisäksi 
selvitetään työnantajien syitä nollatyöso-
pimusten käyttöön ja työntekijöiden ja 
ammattiliittojen näkemyksiä nollatyöso-
pimusten eduista ja haitoista.

Raportti arvioi voimassa olevan työ-
lainsäädännön säännösten suhdetta nol-
latyösopimuksiin, vaihtelevan työajan 
työsopimuksiin ja tarvittaessa töihin kut-
suttavan työntekijän puitesopimuksiin. 
Arvioinnin pohjalta esitetään suosituk-
sia siitä, miten vaihtelevan työajan työtä 
tulisi säännellä. Suositukset ovat työlain-
säädännön ja sosiaaliturvajärjestelmän 
muutoksia. Sääntelysuositusten tavoit-
teena on parantaa työntekijöiden suoje-
lua, toimeentulon tasoa ja toimeentulon 
säännöllisyyttä työssä, jossa viikoittainen 
työaika vaihtelee.
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Nollatyösopimuksista tuli vilkkaan jul-
kisen keskustelun aihe vuoden 2014 lop-
pupuolella. SDP:n puheenjohtaja Antti 
Rinne antoi tuolloin eduskuntavaalilupa-
uksen, jonka mukaan nollatyösopimuk-
set lopetetaan ja vuokratyölle luodaan 
nykyistä selkeämmät säännöt, jos SDP 
osallistuu tulevaan hallitukseen1.

Nollatyösopimus oli melko uusi ja 
epäselvä käsite, jolla tarkoitettiin erilai-
sia asioita: esimerkiksi vaihtelevan työ-
ajan työsopimuksia, vuokratyötä ja tar-
vittaessa töihin kutsumiseen perustuvaa 
työtä.

Julkinen keskustelu keskittyi vuosina 
2014–2015 siihen, pitäisikö nollatyöso-
pimukset kieltää vai ei. Puolueista SDP, 
perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja 
kristillisdemokraatit ilmoittivat kyselyssä 
kannattavansa nollatyösopimusten kiel-
tämistä lainsäädäntöteitse tai työmark-
kinaosapuolten sopimuksilla. Vihreät ja 
kokoomus vastustivat nollatyösopimus-
ten kieltämistä2.

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suo-
men Yrittäjät eivät pitäneet rajoituksia 
tarpeellisina, vaan puolustivat julkisuu-
dessa työaikajoustoja3. EK:n mukaan 
nollatyösopimusten kieltäminen ei 

1. Yle 2014a.
2. Suorsa 2015.

3. Yle 2014b.

synnyttäisi niiden tilalle kokoaikaisia 
työsuhteita4.

Tammikuussa 2015 ammattiliitot 
käynnistivät kampanjan, joka vaati nol-
latyösopimusten kieltämistä. PAM ry:n 
ja Metalliliiton rahoittaman Operaatio 
Vakiduuni -kampanjan kansalaisaloite 
esitti lakimuutosta, jonka mukaan osa-
aikatyöntekijöiden viikoittainen työaika 
olisi vähintään 18 tuntia. Vähäisemmästä 
viikkotyöajasta voitaisiin sopia vain, jos 
työntekijä ilmaisisi kirjallisesti toivo-
muksensa alle 18 tunnin vähimmäis-
työajasta5. 18 tunnin vähimmäistyöaika 
sisältyi myös SDP:n vaalilupaukseen6.

Nollatyösopimusten oikeudellinen 
sääntely oli vuosina 2014–2015 puheen-
aiheena myös muualla Euroopassa ja 
EU:n tasolla7. Isossa-Britanniassa oli 
vireillä nollatyösopimuksia ja kilpailevan 
toiminnan kieltoa koskeva lainsäädäntö-
hanke. Suomessa uutisoitiin, että Britan-
nia olisi kieltämässä nollatyösopimukset, 
mikä ei pitänyt paikkaansa8.

4. Talouselämä 2015a.

5. Nollatyösopimukset kiellettävä lailla määrittä-
mällä osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin viik-
kotyöaika. 2015.

6. Aunimo 2015.

7. Melakoski 2014.

8. Zero-hours workers need greater protection, 
says TUC 2014. Todellisuudessa Britannian laki-
esitys puuttuu vain nollatyösopimuksiin sisälty-

1. Johdanto
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työllistämisen eri tavat. Työtä ja sosiaa-
liturvaa koskevan lainsäädännön normi 
on kuitenkin yhä kokopäiväinen, vaki-
tuinen työsuhde.

Prekaari työ ei sovi lainsäädännön 
normiin, minkä vuoksi prekaaria työtä 
tekevät joutuvat kamppailemaan monen-
laisten haasteiden kanssa. Miten saavut-
taa kohtuullinen toimeentulo, kun töitä 
ei ole tarpeeksi? Mihin turvata, kun työs-
kennellään kokonaan ilman työsuhdetta 
ja työehtosopimuksia? Miten pitäisi toi-
mia, kun sosiaaliturvajärjestelmä ei tun-
nista prekaaria työtä ja evää haetun tuen?

Kenties merkittävin käynnissä ole-
vista mullistuksista on työn teettämi-
nen toimeksiantoina ilman työsuhdetta. 
Itsensä työllistäjien joukko on kasvanut 
voimakkaasti, mutta heidän tulonsa jää-

Muut kuin kokoaikaiset ja vakituiset 
työsuhteet ovat 1990-luvun alusta läh-
tien vakiintuneet pysyväksi osaksi työ-
markkinoita9. Jo kolmannes suomalai-
sesta työvoimasta työskentelee muussa 
kuin kokoaikaisessa ja jatkuvassa palk-
katyösuhteessa10. Osa-aikaisten työnte-
kijöiden määrä on lisääntynyt merkit-
tävästi 1990-luvun alusta 2000-luvun 
puoliväliin11.

Työ on saanut monia muotoja, kuten 
osa-aikatyö, vuokratyö, nollatyösopi-
mukset, keikkatyö, apurahatyö ja itsensä 

vään kilpailevan toiminnan kieltoon.

9. Suoranta ja Anttila 2010, 10; Pärnänen ja 
Sutela 2011.

10. Pärnänen ja Sutela 2011.

11. Hulkko ja Pärnänen 2006.

Kuvio 1. 15–64-vuotiaiden työllisten työnteon muodot vuosina 2000 ja 2010. Lukumäärä ja osuus työllisistä. 

2000 2010 2000 (%) 2010 (%)

Jatkuva kokoaikainen palkkatyö 1 516 400 1 576 300 65,4 65,4

Määräaikainen kokoaikainen palkkatyö 254 100 241 600 10,9 10

Jatkuva osa-aikainen palkkatyö 162 900 201 300 7 8,4

Määräaikainen osa-aikainen palkkatyö 74 200 80 700 3,2 3,3

Muu (palkkatyö) 4 900 5 800 0,2 0,2

Maa-, metsä- tai kalatalousyrittäjät 87 500 61 200 3,8 2,5

Muiden alojen työnantajayrittäjät 86 500 90 300 3,7 3,7

Muiden alojen yksinyrittäjät 100 200 112 400 4,3 4,7

Muiden alojen ammatin-
harjoittajat ja freelancerit

19 900 31 000 0,9 1,3

Töissä perheenjäsenen  yrityksessä 
tai maatilalla palkatta

11 800 9 500 0,5 0,4

Työlliset yhteensä 2 318 400 2 410 100 0,5 0,4

© Tilastokeskus. Työvoimatutkimuksen 2000 ja 2010 aineistot.
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vät vähäisemmiksi kuin työsuhteessa 
työskentelevien, ja he ovat kokonaan 
ilman työsuhteen tuomaa turvaa12. 
Itsensä työllistäjien aseman paranta-
minen on työelämän kohtalokkaimpia 
kysymyksiä. Se ansaitsee oman käsitte-
lynsä ja rajautuu siksi tämän raportin 
ulkopuolelle.

Monimuotoisten työsuhteiden yleis-
tyminen on lisännyt myös työntekijöi-
den keskinäistä eriarvoisuutta. Se suo-
jelun taso, jonka tarkoitus oli alun perin 
tarkoitus koskea kaikkia työntekijöitä, 
kattaa enää vain osan. Kun vakituisessa 
kokopäivätyössä olevat nauttivat lain ja 
työehtosopimusten turvaamista oikeuk-
sista, prekaareissa työsuhteissa sairas-
loma voi olla palkaton eikä edes irtisano-
missuojaa aina ole.

Yksi erottuvimpia ja todistusvoimai-
simpia esimerkkejä tällaisesta turvatto-
masta ja oikeudettomasta työsuhteesta 
on työsopimus, jossa vähimmäistyöaika 
on nolla tuntia. Nollatyösopimuksella on 
mahdollista kiertää monia työntekijää 
suojelevia säännöksiä. Kun työnantaja 
haluaa päättää nollatyösuhteen, työnteki-
jää ei tarvitse irtisanoa. Työvuorojen tar-
joamisen voi vain lopettaa.

Tilastokeskus tilastoi nollatyöso-
pimuksia ensimmäistä kertaa vuonna 
2014. Tutkimustuloksen mukaan nol-
latyösopimuksella työskenteli noin 
puolet enemmän ihmisiä kuin aiem-
min oli arvioitu, keskimäärin 83 000 
suomalaista13.

Pääsyy nollatyösopimuksilla ja 
muissa prekaareissa työsuhteissa työs-

12. Suoranta 2010.

13. Suomen virallinen tilasto (SVT) 2015.

kentelevien vaillinaisiin oikeuksiin ja 
toimeentulon epävarmuuteen on van-
hentunut lainsäädäntö. Joidenkin arvioi-
den mukaan työlainsäädäntö on jämäh-
tänyt 40–50 vuoden takaiseen aikaan, 
vaikka työsuhteissa on tapahtunut suuri 
muutos14. 

Poliittiset vaikuttajat ovat vasta 
heräämässä jo vuosikymmeniä sitten 
käynnistyneeseen työelämän murrok-
seen. Myös ammattiliittojen edunval-
vonta on jäänyt auttamattomasti ajas-
taan jälkeen. Tämä on yksi mahdollinen 
syy nuorten, osa-aikaisten työntekijöi-
den ja vuokratyöntekijöiden alhaiseen 
järjestäytymisasteeseen15.

Anu Suoranta ja Anu-Hanna Ant-
tila havainnollistavat ilmiötä puhumalla 
työntekijöiden edunvalvonnan kah-
desta raiteesta16. Ensimmäisellä raiteella 
ajelevat kokopäiväisesti ja vakituisessa 
työsuhteessa työskentelevät, joiden ase-
man turvaavat laki ja edunvalvonta. 
Toista raidetta pitkin kitkuttavat pre-
kaarit työntekijät, joiden suojelu on 
puutteellista.

Ammattiliittoja on yritetty haastaa 
kyseenalaistamaan nykyiset normit ja 
miettimään, miten tämän työtä tekevän 
joukon turva voitaisiin järjestää täysin 
uudella tavalla17. Työsuhteita ja sosiaali-
turvaa koskevaan lainsäädäntöön onkin 
tehty joitakin tarkennuksia ja korjauksia. 
Hienosäätö ei kuitenkaan riitä turvaa-
maan prekaareissa työsuhteissa työsken-

14. Ks. esim. Huttula 2010, 142–143.

15. Tanskanen 2012, 13; Palkansaajien järjestäy-
tyminen Suomessa vuonna 2009. 2011, 40; Yle 
Keski-Suomi 2010.

16. Suoranta ja Anttila 2010, 10.

17. Huttula 2010, 152.
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televien oikeuksia, kun lainsäädäntö on 
kauttaaltaan vanhentunut18.

Tämä raportti tarkastelee nollatyö-
sopimusten, vaihtelevan työajan työ-
sopimusten ja tarvittaessa työhön kut-
sumiseen perustuvan työn suhdetta 
lainsäädäntöön ja selvittää työaikajousto-
jen vaikutuksia työntekijöiden asemaan 
ja toimeentuloon. Raportin sääntelysuo-
situsten tavoitteena on parantaa työn-
tekijöiden suojelua, toimeentulon tasoa 
ja toimeentulon säännöllisyyttä työssä, 
jossa viikoittainen työaika vaihtelee. 
Suositukset on tarkoitettu arvioitaviksi 
ja täydennettäviksi, ja niiden työllisyys-
vaikutusten arviointi on rajattu raportin 
ulkopuolelle.

Nollatyösopimusten sääntelyn tar-
vetta on Suomessa selvittänyt myös työ- 
ja elinkeinoministeriön kolmikantainen 
työryhmä, joka koostui työntekijöiden ja 
työnantajien etujärjestöjen sekä minis-
teriön edustajista. Työryhmä ei päässyt 
yksimieliseen lopputulokseen.

Ryhmän jäsenistä ammattiliittojen ja 
TEM:n edustajat näkivät nollatyösopi-
muksissa työntekijöiden kannalta vaka-
via epäkohtia ja puolsivat ratkaisuksi 
sääntelyä. Työnantajien edustajien mie-

18. Lyly 2010, 58.

lestä lakimuutoksille ei ollut tarvetta19. 
Työryhmän on tarkoitus jatkaa työtään 
seuraavalla hallituskaudella.

Lainvalmistelu on hidas, poliittinen 
ja konflikteille altis prosessi. Lakihank-
keet saattavat tyssätä selvityksen julkaise-
miseen, jos ministeriössä ei ole poliittista 
tahtoa edistää lakia. Ne voivat hautautua 
useiksi vuosiksi tai hallituskausiksi eri 
työryhmiin ennen kuin varsinaista laki-
esitystä päästään kirjoittamaan. Lakeja 
valmistelevissa tai sääntelytarvetta kar-
toittavissa työryhmissä taistelevat eri 
näkökulmat, eivätkä kompromissirat-
kaisut aina huomioi kaikkia selviäkään 
epäkohtia.

Jotta kaikkien prekaareissa työsuh-
teissa työskentelevien oikeudet saadaan 
turvattua ja vakiinnutettua, tarvitaan 
kokonaisvaltainen, rakenteellinen lain-
säädäntöuudistus. Työ- ja sosiaaliturva-
lainsäädännön remontissa ei ole varaa 
enää aikailla. Jos merkittävä osa työ-
voimasta jätetään ilman oikeuksia ja 
edunvalvontaa, sillä on kohtalokkaat 
seuraukset paitsi työntekijöille, myös 
ammattiliittojen olemassaololle ja sen 
oikeutukselle.

19. TEM raportteja 33/2013.



10

2.1. PREKAARI TYÖ

Nollatyösopimukset, keikkatyö, vuok-
ratyö, freelance-työ ja muut prekaarin 
työn muodot käsittävät merkittävän 
osan nykyisistä työmarkkinoista. Aiem-
min on puhuttu myös epätyypillisistä 
työsuhteista. Kuten monet ovat pan-
neet merkille20, termi on marginalisoiva 
ja harhaanjohtava: jo kolmannes suo-
malaisesta työvoimasta työskentelee 
muussa kuin kokoaikaisessa ja jatkuvassa 
palkkatyösuhteessa21.

Tässä raportissa käytetään käsitettä 
prekaari työ, joka tavoittaa olennaisella 
tavalla näihin töihin liittyvän epävar-
muuden22. Prekaari merkitsee epävar-
muutta, ja prekariaatilla tarkoitetaan 
työtä tekevää luokkaa, jonka elämää 
määrittää toimeentulon ja elämäntilan-
teen epävarmuus23.

Epävarman toimeentulon vuoksi 
prekaarin on vaikea suunnitella ja hal-
lita elämäänsä. Esimerkiksi asunnon 
hankkimiseen, liikkumiseen, lomiin, 
vapaa-aikaan ja lastenhoidon järjestä-
miseen liittyvät ratkaisut edellyttävät 

20. Ks. esim. Huttula 2010, 145–146.

21. Pärnänen ja Sutela 2011.

22. Ks. esim. Julkunen 2008, 114–117; Salo 
2009, 19.

23. Peltokoski 2005.

säännöllistä työtä tai toimeentuloa.
Prekaari työ ei aina riitä turvaamaan 

toimeentuloa (ks. esim. luku 7). Jäykän 
sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovit-
taminen pienten palkkatulojen kanssa 
on usein taloudellisesti kannattama-
tonta, vaivalloista ja lisää toimeentulon 
epävarmuutta.

Nollatyösopimuksella työskentelevät 
edustavat prekariaattia tyypillisimmil-
lään – ihmisiä, joiden elämää määrittävät 
työn epäsäännöllisyys ja epävarmuus toi-
meentulosta. Nollatyösopimuksella työs-
kentelevä ei voi ennakoida, milloin työt 
loppuvat tai alkavat, tai paljonko ovat 
seuraavan kuukauden tulot.

Vaikka prekaari työ aiheuttaa huolta 
ja epävarmuutta, työntekijät eivät ole 
vain epävarman työelämän passiivisia 
uhreja. Prekariaatti pyrkii myös kasvat-
tamaan autonomiaansa työelämässä eri 
tavoin, esimerkiksi yrittäjämuotoisella 
työllä tai ottamalla etäisyyttä työn perin-
teisiin merkityksiin24.

2.2. NOLLATYÖSOPIMUS

Nollatyösopimuksella tarkoitetaan 
monenlaisia työsopimuksia, joissa on 
vaihteleva työaika. Nollatyösopimuksia 

24. Åkerblad 2014.

2. Käsitteet
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ei ole määritelty Suomen lainsäädän-
nössä. Ne ovat syntyneet joidenkin työn-
antajien sopimuskäytännössä25.

Tämän raportin lähdekirjallisuu-
dessa ei aina ole täsmennetty, mitä 
tarkoitetaan, kun puhutaan nollatyö-
sopimuksesta tai tarvittaessa työhön 
kutsuttavista työntekijöistä. Kuten Mäki-
nen huomauttaa, onkin syytä tiedostaa, 
että nollatyösopimuksella tai tarvitta-
essa työhön kutsuttavan työntekijän 
sopimuksella voidaan tarkoittaa mitä 
tahansa26.

Seuraavista työsopimustyypeistä 
käytetään tässä raportissa nimeä 
nollatyösopimus:

Varsinainen nollatyösopimus on työ-
sopimus, jossa työntekijän vähimmäis-
työaika on nolla tuntia. Sopimuksen 
enimmäistyöaika voi olla 40 tuntia vii-
kossa tai vähemmän27.

Tunnetaan myös nollatyösopimuksia, 
joissa työajan on sovittu olevan ”enin-
tään” tietty tuntimäärä, ja vähimmäistyö-
aikaa ei määritellä28.

Nollatyösopimuksiin luetaan myös 
tarvittaessa työhön kutsuttavan työn-
tekijän työsopimukset. Niiden mukaan 
työntekijä tulee työhön ”tarvittaessa” tai 
”kutsuttaessa”, tekee ”keikkatyötä” tai 
on ”työvoimareservissä”. Vähimmäis- tai 
enimmäistyöajasta ei ole sovittu29.

Nollatyösopimus voi olla voimassa 
toistaiseksi tai määräaikainen työsopi-

25. Aaltonen 2015.

26. Mäkinen 2014, 3–4.

27. TEM raportteja 33/2013, 3.

28. Uusi Suomi 2015.

29. TEM raportteja 33/2013, 3.

muslain mukaisin perustein30.
Nollatyösopimuksiin liittyvä oikeus-

käytäntö on vähäistä. Joitakin nollatyö-
sopimuksiin liittyviä juridisia kysymyk-
siä on sivuttu oikeuskirjallisuudessa31. 
Joissakin alakohtaisissa työehtosopimuk-
sissa on rajoitettu nollatyösopimusten 
käyttöä.

2.3. VAIHTELEVAN TYÖ-

AJAN TYÖSOPIMUS

Työsopimuksesta, jossa työaika vaihtelee 
ja vähimmäistyöaika on enemmän kuin 
nolla tuntia, käytetään tässä raportissa 
nimeä vaihtelevan työajan työsopimus32.

2.4. TARVITTAESSA  TYÖHÖN 

KUTSUTTAVAN TYÖN-

TEKIJÄN PUITESOPIMUS

Työntekijän kanssa on voitu solmia myös 
tarvittaessa työhön kutsuttavan työn-
tekijän puitesopimus, joka on eri asia 
kuin tässä raportissa tarkoitettu nolla-
työsopimus. Tyypillisesti sopimuksessa 
mainitaan, että kyseessä ei ole työsopi-
mus. Puitesopimuksessa sovittuja ehtoja 
noudatetaan tulevissa työsuhteissa tai 
työjaksoissa.

Tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän puitesopimuksen mukaan 
työnantaja voi tarjota työntekijälle työ-
vuoroja, joista jokainen muodostaa 

30. TEM raportteja 33/2013, 3; Lehto 2015a.

31. TEM raportteja 33/2013, 2.

32. TEM raportteja 33/2013, 3.
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lyhyen määräaikaisen työsuhteen33. Näi-
den työsuhteiden määräaikaisuuteen 
tulee aina olla työsopimuslain mukainen 
peruste34. Varsinainen työsuhde syntyy 
vasta, kun työntekijä ottaa työkeikan 
vastaan, eikä ole voimassa työvuorojen 
välillä. Työnantaja voi tarjota työnteki-
jälle työvuoroja, mutta ei ole velvollinen 
tarjoamaan töitä.

Oikeuskäytännössä ja TEM:n selvi-
tyksessä puitesopimuksen tunnusmerk-
keinä on pidetty sitä, että työnteosta 
todella sovitaan työhön kutsumisen 
yhteydessä, ja että työntekijä voi kieltäy-
tyä työvuoroista35.

Paanetoja ja Lehto ovat katsoneet, että 
puitesopimuksen kohdalla ei voida 
puhua työsopimuksesta, koska työnte-
kijä ei sitoudu sopimuksessa ottamaan 

33. TEM raportteja 33/2013, 3; Mäkinen 2014, 
3–4; Lehto 2015b.

34. Sanoma News Oy 2013; Lehto 2015a; Mäki-
nen 2014, 3; Aaltonen 2015.

35. TEM raportteja 33/2013, 3; Vaasan HO 
15.12.2010, S 09/645. Vaasan hovioikeus ei 
pitänyt ratkaisussaan sarjana määräaikaisia 
työsopimuksia tapausta, jossa työntekijä oli 
työskennellyt puhelinmyyntiyrityksessä usei-
den kuukausien ajan kuusi tuntia päivässä vii-
tenä päivänä viikossa. Työsuhteessa oli kaksi 
taukoa. Työnantajan mukaan puhelinmyyjä 
työskenteli tarvittaessa työhön kutsuttavana 
työntekijänä. Työvuoroista ei sovittu kunkin 
työhönkutsun yhteydessä erikseen, vaan työn-
antaja laati työajoista työvuorolistat. Työnte-
kijöiden piti sopia lomien pitämisestä hyvissä 
ajoin etukäteen työnantajan edustajan kanssa. 
Näillä perusteella hovioikeus katsoi, että kyse 
ei ollut tarvittaessa työhön kutsuttavan mää-
räaikaisista työsopimuksista, vaan vakituisen 
työntekijän työsopimuksesta. Puhelinmyyn-
tiyritys oli päättänyt työntekijän työsuhteen 
perusteettomasti taukojen ajaksi ja tuomittiin 
korvaamaan työntekijälle työsuhteen perustee-
ton päättäminen.

vastaan töitä. Tällaiseen sopimukseen ei 
voida myöskään kohdistaa työoikeudel-
lista sääntelyä36.

2.5. VUOKRATYÖ

Vuokratyössä työvoimaa vuokraava 
yritys tekee työvoimaa tarvitsevan yri-
tyksen kanssa sopimuksen työntekijän 
vuokraamisesta. Vuokratyöntekijä on 
työsuhteessa vuokratyöyritykseen, mutta 
tekee työtään käyttäjäyrityksessä. Vuok-
ratyössä käytetään vaihtelevan työajan 
työsopimuksia, nollatyösopimuksia ja 
tarvittaessa työhön kutsuttavan työnteki-
jän puitesopimuksia.

Kuten muissakin työsuhteissa, myös 
vuokratyössä työsuhteet tulee työsopi-
muslain mukaan solmia pääsääntöisesti 
toistaiseksi voimassa oleviksi. Määrä-
aikainen työsopimus voidaan tehdä 
samoilla edellytyksillä kuin muissakin 
työsuhteissa. Työsopimus ei saa olla 
määräaikainen pelkästään sen takia, että 
työ teetetään vuokratyönä37.

Työ- ja elinkeinoministeriö on sel-
vittänyt määräaikaisten työsopimusten 
yleisyyttä vuokratyössä. Vuonna 2013 
julkaistun selvityksen mukaan kyselyyn 
vastanneista vuokratyöntekijöistä 16 
prosentin työaika perustui tarvittaessa 
työhön kutsumiseen, jolloin työtunteja ei 
ollut sovittu, tai työsuhde oli määritelty 

36. Lehto 2015b; Paanetoja 2015. Paanetojan 
mukaan voidaan perustellusti asettaa kysy-
myksenalaiseksi, jääkö yksi työsuhteen tunnus-
merkeistä tai ainakin osa siitä täyttymättä, jos 
nollatyösopimukseen ei liity työntekijän velvol-
lisuutta ottaa vastaan tarjottua työtä.

37. SAK ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n vuokra-
työopas, 2013.
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siten, että sen vähimmäistuntimäärä oli 
nolla tuntia.

Eniten nollatyösopimuksia tai tar-
vittaessa työhön kutsuttavan työntekijän 

puitesopimuksia vuokratyössä käytettiin 
majoitus- ja ravitsemistoiminnan, kou-
lutuksen sekä tukku- ja vähittäiskaupan 
toimialoilla38.

38. Huotari ja Pitkänen 2013, 33.
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Joissakin alakohtaisissa työehtosopimuk-
sissa on rajoitettu nollatyösopimusten 
käyttöä.

Rakennusalan työehtosopimuksen 
mukaan työsopimus pitää laatia siten, 
että työntekijän kuluvan ja seuraavan 
tilikauden työpäivät ja työtunnit ovat 
etukäteen tiedossa. Sopimuksia, joissa 
työaika on avoin jollakin vaihteluvälillä, 
ei voi käyttää39.

PAM:iin kuuluvien kaupan sekä 
matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan pal-
veluiden työehtosopimuksissa osa-aikai-
sen työntekijän työaika on määritelty 
siten, että nollatyösopimus ei ole mah-
dollinen. Esimerkiksi kaupan alan työ-
ehtosopimus velvoittaa kirjaamaan ylös 
keskimääräisen viikkotyöajan, eikä se 
saa olla nolla40.

Työehtosopimuksissa on voitu myös 
säätää tarvittaessa työhön kutsumiseen 
perustuvasta työstä.

Vartiointialan työehtosopimuksessa 
tarvittaessa työhön kutsuttavan työn-
tekijän työsopimukset on sallittu mää-
rittelemällä palkkausmuodoiksi kuu-
kausipalkkainen, tuntipalkkainen ja 

39. Rakennusalan työehtosopimus urakkahin-
noitteluineen 2014–2016; Kansan Uutiset 2014.

40. Kaupan työehtosopimus ja palkkaliite 
1.5.2014–31.1.2017; Matkailu-, ravintola- ja 
vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus 
1.5.2014–31.1.2017.

erikseen työhön kutsuttava tuntipalkkai-
nen (työvoimareservi)41.

Rahankäsittelypalveluiden alalla sekä 
viestinvälitys- ja logistiikka-alan erilli-
sessä työehtosopimuspöytäkirjassa on 
määritelty, miten tarvittaessa työhön 
kutsuttavien työntekijöiden työehdot 
poikkeavat työehtosopimuksesta42.

Työehtosopimuksissa on voitu sopia 
myös tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän työsuhteen lakkaamisesta, 
jos työtä ei ole ollut tarjolla.

Esimerkiksi vartiointialan, viestin-
välitys- ja logistiikka-alan, muuttopal-
velualan ja rahankäsittelypalvelualan 
työehtosopimuksissa on säännös, jonka 
mukaan tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän työsuhde päättyy, jos hän ei 
ole työskennellyt esimerkiksi kolmen 
kuukauden tai 12 viikon aikana.

Nollatyösopimuksella työskentele-
vät tai tarvittaessa työhön kutsuttavat 
työntekijät on voitu myös rajata työeh-
tosopimuksessa tiettyjen lisien ja etujen 
ulkopuolelle.

Vartiointialan palkkataulukon 
mukaan tarvittaessa työhön kutsuttaville 

41. Vartiointialan työehtosopimus 1.4.2014–
31.5.2015.

42. Rahankäsittelypalvelualan työehtosopi-
mus 1.2.2014–31.10.2016; Viestinvälitys- ja 
logistiikka-alan työehtosopimus 1.11.2014–
31.10.2015.

3. Nollatyösopimusten sääntely 
työehtosopimuksissa
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työntekijöille ei suoriteta hälytyskorva-
usta. Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla 
tarvittaessa työhön kutsuttavalle työn-

tekijälle maksettava kokemusvuosilisä 
määräytyy eri tavalla kuin pysyvän hen-
kilöstön osalta43.

43. TEM raportteja 33/2013, 22; Kaukonen 
2015; Rönni-Sällinen 2015.
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Tilastokeskus selvitti vuonna 2014 
ensimmäistä kertaa nollatyösopimusten 
yleisyyttä. Tutkimustuloksen mukaan 
nollatyösopimuksella työskenteli tuolloin 
keskimäärin noin 83 000 15–64-vuoti-
asta suomalaista, 4 prosenttia kaikista 
työntekijöistä. Tilastokeskuksen tulos oli 
noin puolet suurempi kuin aiemmat jul-
kisuudessa liikkuneet arviot nollatyöso-
pimuksella työskentelevien määrästä.

Nollatyösopimuksella työskentelevien 
määrää selvitettiin kysymyksellä: ”Onko 
työsopimuksenne niin sanottu nollatyöso-
pimus, jossa sovittu työtuntien määrä on 
minimissään nolla tuntia (esimerkiksi 0–29 
tuntia/viikko)?”. Kysymys koski vain pää-
työtä, ja kerätyt tiedot perustuivat vastaajan 
omaan ilmoitukseen. On syytä panna mer-
kille, että kysymyksen muotoilussa ei mai-
nittu tarvittaessa työhön kutsuttavan työn-

4. Nollatyösopimuksia on eniten nuorilla

Kuvio 2. Nollatyösopimuksella työskentelevät iän mukaan 2014. © Tilastokeskus.
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tekijän työsopimuksia, jotka luetaan tässä 
raportissa nollatyösopimuksiin.

Nollatyösopimuksia oli eniten nuo-
rilla. Lähes puolet tilastoiduista nol-
latyösopimuksella työskentelevistä oli 
alle 25-vuotiaita ja 65 prosenttia oli alle 
30-vuotiaita.

Naisten osuus oli 57 prosenttia ja 
miesten osuus 43 prosenttia.

Ikäryhmittäin nollatyösopimuk-
set olivat yleisimpiä 15–19-vuotiailla. 
Tämän ikäisistä työntekijöistä 20 pro-
senttia työskenteli nollatyösopimuksella. 
20–24-vuotiaista työntekijöistä nollatyö-
sopimuksella työskentelevien osuus oli 
14 prosenttia ja 25–29-vuotiaista 6 pro-
senttia. Tätä vanhemmissa ikäluokissa 
nollatyösopimuksella työskentelevien 
suhteellinen osuus oli muutama pro-

sentti ikäluokan työntekijöistä.
72 prosentilla vastaajista työsuhde oli 

toistaiseksi voimassa oleva ja 28 prosen-
tilla määräaikainen.

Nollatyösopimuksella työskentele-
vistä 68 prosenttia oli Tilastokeskuksen 
mukaan osa-aikaisia ja 32 prosenttia 
työskenteli kokoaikaisesti. Kaikkien nol-
latyösopimuksella työskentelevien tavan-
omainen viikkotyöaika oli keskimäärin 
23 tuntia viikossa.

55 prosenttia nollatyösopimuk-
sella työskentelevistä ilmoitti pääasial-
liseksi toiminnakseen ansiotyön. Seu-
raavaksi suurin ryhmä, 38 prosenttia, 
ilmoitti pääasialliseksi toiminnakseen 
opiskelun44.

44. Suomen virallinen tilasto (SVT) 2015.
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Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 
nollatyösopimuksella työskenteleviä oli 
eniten tukku- ja vähittäiskaupan alalla 
(15  000 työntekijää), terveys- ja sosiaa-
lipalveluiden alalla (11  000 työntekijää) 
sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan 
alalla (10 000 työntekijää).

Toimialan työntekijöiden määrään 
suhteutettuna nollatyösopimus oli yleisin 
majoitus- ja ravitsemustoiminnan alalla, 
jossa 13 prosentilla oli nollatyösopimus.

Seuran selvityksen mukaan nolla-
työsopimuksia käytetään Suomessa eni-
ten turva-alalla, ravintola-alalla, kaupan 
alalla ja henkilöstövuokrauksessa45.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-
sen mukaan tarvittaessa työhön tulevia 
työntekijöitä on erityisesti kaupan alalla 
sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Jul-
kinen sektori ja kirkko käyttävät jonkin 
verran tarvittaessa työhön kutsuttavia 

45. Kaukonen 2015.

työntekijöitä. Teollisuudessa ja terveyden-
huollossa nollatyösopimuksia on jonkin 
verran vuokratyöntekijöillä. Opetusalalla 
nollatyösopimuksia vastaavia työaikajär-
jestelyjä on sivutoimisilla tuntiopettajilla46. 

Seuran mukaan 10 merkittävintä 
nollatyösopimusta käyttävää työnantajaa 
olivat vuonna 2015 turvallisuusalan yri-
tykset Securitas, G4S ja Turvatiimi, K- ja 
S-ruokakaupat, ravintola-alan yritys Res-
tamax ja sen tytäryhtiö Smile-henkilös-
töpalvelut, henkilöstövuokrausyritykset 
Staff Point, Opteam ja VMP sekä siivous- 
ja turvallisuusyritys SOL-palvelut.

Securitas palkkaa Seuran mukaan 45 
prosenttia uusista työntekijöistä nolla-
työsopimuksella. Lehden mukaan nolla-
työsopimusten käyttö on järjestelmällistä 
myös useissa elintarvikealan yrityksissä, 
joista mainittiin HK, Fazer ja Hartwallin 
Lahden juomatehdas47.

46. TEM raportteja 33/2013, 3, 5.

47. Kaukonen 2015.

5. Nollatyösopimukset ovat 
yleisimpiä palvelualoilla
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Nollatyösopimukset, vaihtelevan työajan 
työsopimukset ja tarvittaessa työhön 
kutsuttavan työntekijän puitesopimuk-
set mahdollistavat työnantajille työvoi-
man joustavan käytön. Työnantajat ovat 
perustelleet nollatyösopimusten käyttöä 
kysynnän vaihtelulla, ruuhkahuipuilla, 
sairauslomasijaisten tarpeella ja ylipää-
tään sillä, että työn määrää ei voi aina 
tarkkaan arvioida48. Pienissä yrityksissä 
nollatyösopimuksia saatetaan käyttää 
siksi, että työtä on tarjolla vain vähän ja 
satunnaisesti49.

Nollatyösopimuksia saatetaan suosia 

48. Ks. esim. Yle 2014b.

49. TEM raportteja 33/2013, 5.

myös siksi, että niissä työnantajan vel-
voitteet työntekijää kohtaan ovat vähäi-
sempiä kuin muissa sopimustyypeissä. 
Työnantajien etujärjestöt ovat puolus-
taneet nollatyösopimuksien olemassa-
oloa. Niiden mukaan nollatyösopimuk-
set alentavat työllistämisen kynnystä 
ja voivat toimia väylänä kokoaikaiseen 
työhön50.

TNS Gallupin kyselytutkimuksen 
mukaan yrittäjistä jopa 45 prosenttia oli 
valmiita kieltämään nollatyösopimukset 
ja reilu kolmannes kannatti niitä51.

50. TEM raportteja 33/2013, 26.

51. Talouselämä 2015b.

6. Työnantajat tavoittelevat 
nollatyösopimuksilla joustoja
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Monet työntekijät toivovat joustavia työ-
aikajärjestelyjä. Työntekijällä voi olla 
tarve työskennellä joustavasti ja osa-
aikaisesti esimerkiksi opintojen tai toi-
sen työn vuoksi. Kaikki eivät ylipäätään 
halua työskennellä päätoimisesti52.

Etenkin opiskelijat ovat usein tyyty-
väisiä osa-aikatyöhön, ja työssäkäyvien 
opiskelijoiden joukosta on puolustettu 
nollatyösopimuksia53.

Ammattiliitot ovat arvioineet, että 
nollatyösopimusten vaikutukset voivat 
olla työntekijälle myönteisiä, jos sopi-
mus on tehty työntekijän omasta halusta 
ja työntekijä voi esimerkiksi valita työ-

52. Pärnänen 2015.

53. Ojala ja Nätti 2015; Toivonen 2014.

vuoronsa itse. Työntekijä on sitä vastoin 
heikossa asemassa, jos hänelle tarjotaan 
ainoana vaihtoehtona nollatyösopimusta. 
Silloin valinta on tehtävä huonojen työ-
ehtojen ja työttömyyden välillä.

Työnantajat ovat esittäneet julki-
suudessa, että nollatyösopimuksista 
suurin osa syntyy työntekijöiden aloit-
teesta. Työ- ja elinkeinoministeriön sel-
vityksen mukaan nollatyösopimuksia 
ei kuitenkaan yleensä tehdä työnteki-
jöiden tarpeista käsin, vaan aloite tulee 
työnantajalta54.

Merkittävä osa nollatyösopimuksista 
on niin sanottua vastentahtoista osa-

54. TEM raportteja 33/2013, 5; Operaatio Vaki-
duuni 2015.

7. Osa nollatyösopimuksista on 
vastentahtoista osa-aikatyötä
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Työskentelee osa-aikaisesti, 
päätoiminta opiskelu

Työskentelee osa-aikaisesti, 
päätoiminta ansiotyö

Työskentelee kokoaikaisesti, 
päätoiminta ansiotyö

Muu

Kuvio 3. Nollatyösopimuksella työskentelevät ryhmiteltynä pääasiallisen toiminnan ja työajan 
mukaan, prosenttiosuus kaikista, joilla oman ilmoituksen mukaan on nollatyösopimus.

© Tilastokeskus. Työvoimatutkimus 2014.
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aikatyötä, joka heikentää työntekijän toi-
meentuloa55. Tilastokeskuksen mukaan 
vuonna 2014 kaikista nollatyösopimuk-
sella työskentelevistä noin 83 000 työnte-
kijästä noin 30 prosenttia eli noin 25 000 
olisi toivonut lisää työtä.

Tilastokeskuksen tutkija Anna Pär-
nänen on ryhmitellyt nollatyösopimuk-
sella vuonna 2014 työskennelleet sen 
mukaan, ilmoittivatko vastaajat olevansa 
päätoimisesti töissä vai opiskelevansa, 
tekivätkö he osa-aikaista vai kokoaikaista 
työtä ja kaipasivatko he lisää työtunteja 
vai eivät.

55. Ojala ja Nätti 2015.

Nollatyösopimuksella osa-aikaisesti 
työskentelevistä päätoimisista opiskeli-
joista suurin osa, noin 79 prosenttia, ei 
kaivannut lisää työtunteja.

Nollatyösopimuksella osa-aikaisesti 
työskentelevistä päätoimisista työnteki-
jöistä sen sijaan suurin osa, 59 prosent-
tia, kaipasi lisää työtunteja. Heistä kaksi 
kolmasosaa kertoi osa-aikatyön syyksi 
sen, ettei kokoaikatyötä ole tarjolla.

Nollatyösopimuksella kokoaikaisesti 
työskentelevistä päätoimisista työnteki-
jöistä vain harva, noin 16 prosenttia, olisi 
halunnut lisää töitä56.

56. Pärnänen 2015.
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Suomen työlainsäädännössä ei ole sään-
nöksiä työajan vaihtelusta. Laki ei tunne 
nollatyösopimuksia, vaihtelevan työajan 
sopimuksia tai tarvittaessa työhön kut-
suttavan työntekijän puitesopimuksia. 
Seuraavassa arvioidaan voimassa olevan 
työlainsäädännön keskeisten säännösten 
suhdetta näihin sopimuksiin.

8.1. TYÖAIKA

Työaikalaki edellyttää, että työnantajan 
on laadittava työntekijöille työvuoroluet-
telo ja saatettava se kirjallisesti työnteki-
jöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen 
luettelon alkamista. Ilmoitetut työvuo-
rot ovat sitovia, ja työvuoroluetteloa saa 
muuttaa vain työntekijän suostumuksella 
tai töiden järjestelyihin liittyvästä paina-
vasta syystä57.

Ammattiliitot ovat raportoineet, että 
nollatyösopimuksilla työskenteleville 
ei aina ole laadittu työvuoroluetteloita. 
Lisäksi työnantaja on voinut muut-
taa työvuoroluetteloa ilman todellisia 
perusteita58.

Tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän puitesopimuksen perusteella 
työskentelevälle työvuoroluetteloa ei tar-

57. Työaikalaki luku 1 35 §.

58. Kaukonen 2015.

vitse ilmoittaa ennalta. Työsuhde syntyy 
vasta, kun työntekijä ottaa työvuoron 
vastaan. Puitesopimuksen perusteella 
työskentelevän työaika ja työvuorot sovi-
taan yleensä erikseen kunkin työjakson 
osalta samalla, kun sovitaan työjakson 
pituudesta59. Työhön voidaan käytän-
nössä pyytää jopa tuntien varoitusajalla.

8.2. LISÄTYÖN TARJOAMINEN

Työsopimuslain mukaan työnantajalla 
on velvollisuus tarjota lisätyötä osa-
aikaisille työntekijöille, jos työnantaja 
tarvitsee lisää työvoimaa, ja tehtävät 
ovat osa-aikaisille työntekijöille sopivia. 
Työnantaja ei voi palkata uusia työnteki-
jöitä ennen kuin se on selvittänyt palve-
luksessaan jo olevien osa-aikaisten työn-
tekijöiden mahdollisuudet tehdä tarjolla 
olevaa työtä60.

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus koskee 
myös nollatyösopimuksella työskentele-
viä. Lisätyötä on tarjottava aina työsopi-
muksessa sovittuun enimmäistuntimää-
rään asti.

Työnantajan ei tarvitse tarjota lisä-
työtä työntekijälle, jonka kanssa on sol-

59. Sanoma News Oy 2013; TEM raportteja 
33/2013, 3.

60. Työsopimuslaki luku 2 5 §; TEM raportteja 
33/2013, 15.

8. Työajan vaihtelu ja lainsäädäntö
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mittu tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän puitesopimus. Puitesopi-
muksen perusteella sovitut työvuorot 
ovat lyhyitä määräaikaisia työsuhteita, 
eivätkä ne ole voimassa työjaksojen 
välillä. Vaikka puitesopimuksen perus-
teella työskentelevän tosiasiallinen vii-
koittainen työaika olisikin osa-aikatyötä, 
puitesopimus ei velvoita työnantajaa tar-
joamaan lisätyötä61.

8.3. LISÄTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

Työaikalaissa ei ole säännöksiä työnteki-
jän oikeudesta kieltäytyä ottamasta vas-
taan tarjottuja työvuoroja. 

Oikeus kieltäytyä tarjotusta työvuo-
rosta riippuu nollatyösopimuksen sisäl-
löstä. Jos nollatyösopimuksella työs-
kentelevä on suostunut työsopimusta 
tehdessään tekemään lisätyötä, hänen ei 
ole pääsääntöisesti mahdollista kieltäy-
tyä tarjotuista työvuoroista. Lisätyöstä voi 
kieltäytyä vain perustellusta syystä työvuo-
roluetteloon merkittyinä vapaapäivinä62.

Tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän puitesopimus taas mahdollis-
taa työvuorosta kieltäytymisen63.

Käytännössä nollatyösopimuksella tai 
puitesopimuksella työskentelevät eivät 
kuitenkaan välttämättä uskalla kieltäy-
tyä tarjotuista työvuoroista toimeentulo-
syistä tai koska pelkäävät kieltäytymisen 
johtavan työkutsujen vähenemiseen tai 
loppumiseen64.

61. TEM raportteja 33/2013, 17.

62. TEM raportteja 33/2013, 11; Mäkinen 2014.
63. TEM raportteja 33/2013, 3; Lehto 2015b.

64. TEM raportteja 33/2013, 17; Viitala ym. 

8.4. TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMI-

NEN JA LOMAUTTAMINEN

Työsopimuslain mukaan työntekijän irti-
sanominen edellyttää laillista, painavaa 
perustetta. Irtisanomisessa on noudatet-
tava lain edellyttämiä menettelyjä, kuten 
irtisanomisaikaa. Laissa on erityisiä mää-
räyksiä raskaana olevien, äitiys-, isyys-, 
vanhempain- tai hoitovapaalla olevien, 
luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutet-
tujen irtisanomisesta65.

Myös työntekijän lomauttaminen 
edellyttää muun muassa laillista perus-
tetta, ennakkoselvitystä ja määräajan 
sisällä annettavaa lomautusilmoitusta66.

Työajan lyhentäminen edellyttää 
irtisanomisperustetta tai työntekijän ja 
työnantajan yhteistä sopimusta67.

Työnantajan on mahdollista kier-
tää lain edellyttämiä irtisanomiseen ja 
lomauttamiseen liittyviä menettelyjä 
vähentämällä nollatyösopimuksella 
työskentelevän työaika nollaan tuntiin. 
Niinpä nollatyösopimuksella työskente-
levän työsuhde voi päättyä täysin odot-
tamatta ilman irtisanomismenettelyjä, 
irtisanomisperustetta, irtisanomisaikaa 
ja irtisanomisajan palkkaa.

Julkisuudessa on käsitelty useita tapa-
uksia, joissa nollatyösopimuksella työs-
kentelevän työt ovat päättyneet ilman 
irtisanomismenettelyä, vaikka työn-
antajalla on ollut edelleen työvoiman 
tarvetta68.

2006, 100–101, 144.

65. Työsopimuslaki, luvut 6–7..

66. Työsopimuslaki, 5. luku.

67. TEM raportteja 33/2013, 15.

68. Haapalainen 2015. Journalisti-lehti ker-
toi numerossa 3/2015 nollatyösopimuksella 
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Nollatyösopimuksella tai vaihtele-
van työajan sopimuksella työskentele-
vän työaikaa on myös lyhennetty ilman 
irtisanomisperustetta tai yhteistä sopi-
musta. Ammattiliitot ovat raportoineet, 
että nollatyösopimuksella työskentelevän 
työtunteja on vähennetty esimerkiksi 
työntekijän sairastumisen, raskauden, 
ylitöistä kieltäytymisen tai erimielisyyk-
sien takia69.

Työajan vakiintumisesta on olemassa 
jonkin verran oikeuskäytäntöä. KKO:n 
ratkaisun  mukaan työnantajalla ei ollut 
oikeutta yksipuolisesti vähentää irtisa-
notun opettajan työtunteja irtisanomis-
aikana. Opettaja oli työsuhteensa alusta 
alkaen työskennellyt 35 tuntia viikossa. 
KKO:n ratkaisun mukaan tästä vakiin-
tuneesta käytännöstä oli muodostunut 
hänen työsuhteensa ehto, jota työnantaja 
ei voinut yksipuolisesti muuttaa70.

työskennelleestä toimittajasta, jonka työsuhde 
päättyi työnantajan yksipuolisella ilmoituk-
sella. Toimittaja työskenteli määräaikaisella 
sopimuksella MTV Uutisissa. Kun työsopimus 
päättyi, hän solmi 0–37,5 viikkotunnin työso-
pimuksen MTV:lle vuokratyövoimaa välittävän 
Nouhau Professionalsin kanssa. MTV:llä oli 
tuolloin voimassa rekrytointikielto. Toimittaja 
ehti työskennellä MTV:llä Nouhaun kautta noin 
kaksi vuotta, kunnes hänelle ilmoitettiin, että 
työvuoroja ei kahden kuukauden päästä enää 
ole luvassa. Työntekijää ei tarvinnut irtisanoa, 
koska nollatyösopimus ei taannut töiden jatku-
mista. MTV oli perustellut nollatyösopimuksilla 
työskentelevien vuokratyöntekijöiden käyttöä 
sillä, että kyse oli vuorojen paikkaajista. Todel-
lisuudessa vuokratyö oli kuitenkin ollut pitkä-
kestoista ja vuokratyövoimaa oli käytetty silloin, 
kun yhtiössä oli ollut rekrytointikielto.

69. TEM raportteja 33/2013, 24.

70. KKO:1991:40.

8.5. SAIRAUSAJAN PALKKA 

JA PERHEVAPAAT

Työsopimuslain mukaan sairausajan 
palkkaan on oikeus työntekijällä, joka on 
sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt 
tekemästä työtään. Työsuhteen pituus 
vaikuttaa sairausajan palkkaan. Lisäksi 
alakohtaisissa työehtosopimuksissa voi 
olla määräyksiä sairausajan palkasta71.

Sairausajan palkka maksetaan nolla-
työsopimuksella tai vaihtelevan työajan 
työsopimuksella työskentelevälle vain 
työvuoroluetteloon merkittyjen työvuo-
rojen ajalta, ellei työehtosopimuksessa 
ole määrätty toisin.

Perhevapailla tarkoitetaan äitiys-, eri-
tyisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata, 
hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, 
tilapäistä hoitovapaata sekä poissaoloa 
pakottavista perhesyistä. Perhevapaiden 
ajalta maksettava palkka määräytyy työ-
ehtosopimuksen mukaan72.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvi-
tyksen mukaan työnantaja on voinut 
jättää nollatyösopimuksella työskente-
levien työvuorolistat laatimatta tai laa-
tia ne puutteellisesti, millä on vaiku-
tusta muun muassa sairausajan palkan 
maksamiseen73. Työnantaja on voinut 
myös vähentää aiemmin säännöllisesti 
työskennelleen työntekijän työvuoroja, 
jos työntekijä on sairastunut tai tullut 
raskaaksi74.

71. Työsopimuslaki 2 luku 11 § ja 13 luku 7 §.

72. SAK ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n vuokra-
työopas, 2013.

73. TEM raportteja 33/2013, 13.

74. TEM raportteja 33/2013, 13; Kaukonen 
2015. Seurassa haastateltiin 19.2.2015 nollatyö-
sopimuksella elintarviketehtaassa työskennel-
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Tarvittaessa työhön kutsuttavan 
työntekijän puitesopimuksen perusteella 
työskentelevälle sairausvapaan palkka 
maksetaan yleensä vain sovittujen työ-
vuorojen ajalta, mikäli työntekijä toimit-
taa poissaolostaan lääkärintodistuksen75.

8.6. KILPAILEVAN 

 TOIMINNAN KIELTO

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei 
saa ilman työnantajan lupaa työskennellä 
toiselle työnantajalle tai harjoittaa muuta 
toimintaa, jos se ilmeisesti vahingoittaa 
työnantajaa työsuhteessa noudatettavan 
hyvän tavan vastaisena kilpailutekona76.

Kilpailevan toiminnan kiellon sovel-
tamisesta nollatyösopimuksiin on esi-
tetty erilaisia tulkintoja.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityk-
sen mukaan nollatyösopimuksella työs-
kentelevällä on oikeus hakeutua mui-
hin töihin, koska tämä on osa-aikatyötä 
tekevien perustuslakiin nojaava oikeus. 
Oikeus voidaan evätä vain poikkeuksel-

lyttä työntekijää, jonka työtunnit vähenivät äkil-
lisesti tämän jäätyä raskauspahoinvoinnin takia 
pitkälle sairauslomalle. Ennen sairastumista 
työntekijälle oli tarjottu töitä joka päivä, sairaus-
loman jälkeen enää 1–2 päivänä viikossa. Työn-
tekijä epäili työvuorojen vähentämisen syyksi 
raskauttaan ja ulkomaalaisuuttaan. Seuran 
haastatteleman tasa-arvovaltuutetun mukaan 
puolet hänelle tulleista yhteydenotoista koskee 
epävarmaa työtilannetta tai nollatyösopimusta 
yhdistettynä raskauteen ja perhevapaisiin. Tasa-
arvovaltuutetun mukaan nollatyösopimuksella 
työskentelevän työtunteja ryhdytään usein 
vähentämään, jos raskaus alkaa näkyä.

75. Sanoma News Oy 2013.

76. Työsopimuslaki, 3. luku 3§; TEM raportteja 
33/2013, 18.

lisesti, lähinnä työntekijän työtehtävien, 
työnantajan toiminnan tai toimialan eri-
tyisluonteen perusteella.

Aaltonen taas katsoo, että nollatyöso-
pimuksen tehnyt työntekijä ei voi työs-
kennellä kilpailevalle työnantajalle ilman 
työnantajan lupaa, vaikka hänelle ei nol-
latyösopimuksen perusteella tarjottaisi 
lainkaan töitä77. Lehdon mukaan nolla-
työsopimuksessa voi lukea tällainen ehto, 
mutta se on laiton78.

Käytännössä nollatyösopimuksella 
työskentelevän työtuntien määrä voi 
rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia 
tehdä useampaa työtä79.

8.7. TYÖTTÖMYYSTURVA

Osa-aikaisesti työskentelevällä on oikeus 
hakea soviteltua työttömyyspäivärahaa, 
jos työtunnit jäävät vähäisiksi80.

Jos työntekijä irtisanoo nollatyöso-
pimuksen, koska työtä ei tarjota, hän 
menettää oikeutensa työttömyystur-
vaan karenssin ajaksi. Työttömyystur-
valain mukaan työttömyysturva evätään 
90 päivän ajaksi, jos työstä eroaa ilman 
pätevää syytä. Viranomaiset eivät pidä 
työn vähäisyyttä pätevänä syynä työstä 
eroamiselle81.

Jos nollatyösopimuksella tai tarvit-
taessa työhön kutsuttavan työntekijän 
puitesopimuksen perusteella työsken-
televällä on töitä vähemmän kuin 18 

77. Aaltonen 2015.

78. Lehto 2015b.

79. TEM raportteja 33/2013, 18.

80. TEM raportteja 33/2013, 9–10.

81. Työttömyysturvalaki, 2 a luku 1 §.
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tuntia viikossa, työstä ei kerry ansiosi-
donnaista työttömyyspäivärahaa tai 
peruspäivärahaa.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivä-
rahan ja peruspäivärahan saaminen edel-
lyttää työssäoloehdon täyttymistä. Työs-

säoloehdon täyttymiseksi työntekijän on 
tullut työskennellä 28 kuukauden aikana 
vähintään 26 viikkoa. Työssäoloehtoon 
luetaan vain työ, jota on ollut vähintään 
18 tuntia viikossa82.

82. Työttömyysturvalaki, 5. luku 4 §.
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Työoikeudellinen lainsäädäntö rakentuu 
työntekijän suojelun periaatteelle. Lain-
säädännön on tarkoitus suojella työnte-
kijän ja työnantajan välisen sopimussuh-
teen heikompaa osapuolta, työntekijää.

Työntekijän suojelun periaate ilme-
nee pakottavina säännöksinä, jotka 
koskevat esimerkiksi työaikaa, työn-
teko-olosuhteita ja työsuhteen päättä-
mismenettelyä. Pakottavista säännök-
sistä ei voida sopia työehtosopimuksella 
toisin83.

Työntekijän suojelun periaate toimii 
tänä päivänä puutteellisesti, koska lain-
säädäntö on jäänyt ajastaan jälkeen84. 
Kun laissa ei ole säännöksiä esimerkiksi 
työajan vaihtelusta, työsopimuksella, 
jossa ei ole kiinteää työaikaa, on voitu 
kiertää työntekijän suojelemiseksi annet-
tuja säännöksiä. Lisäksi työajan vaihte-
lua koskevien säännösten puuttuminen 
aiheuttaa epäselvyyttä siitä, miten monia 
lainkohtia tulisi soveltaa.

Kun työsopimuksessa ei ole ollut 
vähimmäistyöaikaa tai se on ollut nolla 
tuntia viikossa, työntekijän työsuhde on 
voinut päättyä odottamatta ilman irtisa-
nomismenettelyjä, irtisanomisperustetta, 
irtisanomisaikaa ja irtisanomisajan palk-
kaa. Työnantaja on myös voinut lyhentää 

83. Huttula 2010, 141.

84. Huttula 2010, 143.

työaikaa ilman irtisanomisperustetta tai 
yhteistä sopimusta.

Työnantaja on voinut jättää nolla-
työsopimuksella tai vaihtelevan työajan 
työsopimuksella työskentelevien työ-
vuorolistat laatimatta tai laatia ne puut-
teellisesti, mikä vaikuttaa muun muassa 
sairausajan palkan maksamiseen. Työn-
antaja on voinut myös vähentää aiemmin 
säännöllisesti työskennelleen työntekijän 
työvuoroja, jos työntekijä on sairastunut 
tai tullut raskaaksi.

Nollatyösopimuksella tai vaihtelevan 
työajan työsopimuksella työskentelevän 
ei ole mahdollista kieltäytyä tarjotuista 
työvuoroista, jos hän on suostunut työ-
sopimuksessa tekemään lisätyötä. Työn-
antajalla on kuitenkin mahdollisuus olla 
tarjoamatta töitä työntekijälle.

Työajan ja työn määrän vaihtelu aihe-
uttaa työntekijöille epävarmuutta työn 
jatkumisesta ja toimeentulosta. Osa nol-
latyösopimuksilla, vaihtelevan työajan 
työsopimuksilla ja tarvittaessa työhön 
kutsuttavan työntekijän puitesopimus-
ten perusteella tehtävästä työstä on niin 
sanottua vastentahtoista osa-aikatyötä. 
Jos nollatyösopimuksella tai vaihtelevan 
työajan työsopimuksella työskentelevällä 
on vähemmän kuin 18 tuntia töitä vii-
kossa, työskentely ei myöskään kartuta 
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 
tai peruspäivärahaa.

9. Vaihtelevan työajan työn 
oikeudellisen sääntelyn perustelut
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Todellisen irtisanomissuojan puut-
tuminen asettaa nollatyösopimuksella 
työskentelevän erityisen haavoittu-
vaan asemaan. Työntekijä ei välttämättä 
uskalla puolustaa itseään tai vaatia 
oikeuksiaan oikeusteitse, kun uhkana on 
työsuhteen äkillinen päättyminen ilman 
irtisanomisperustetta ja -menettelyä. Esi-
merkiksi vuokratyöntekijän työhönkut-
sut ovat voineet lakata, kun työntekijä on 
ollut yhteydessä ammattiliittoon työsuh-

teen epäkohdista85.
Jotta kaikkien työntekijöiden saman-

tasoinen suojelu ja oikeusvarmuus voi-
daan taata, työoikeudellinen lainsää-
däntö tulee päivittää ajantasaiseksi siten, 
että työajan vaihtelulla ei voida kiertää 
työlainsäädännön pakottavia säännöksiä. 
Lisäksi vaihtelevan työajan työtä teke-
vien toimeentuloa ja toimeentulon sään-
nöllisyyttä on parannettava lainsäädän-
nöllä tai työehtosopimuksilla.

85. Viitala ym. 2006, 144.
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Niin työnantajilla kuin työntekijöilläkin 
on erilaisia tarpeita työhön, jossa viik-
kotyöaika vaihtelee ja työvuoroista voi 
sopia joustavasti (luvut 6 ja 7). Tämän 
raportin sääntelysuositusten lähtökoh-
tana on, että on mahdollista tehdä ja 
teettää työtä, jossa viikoittainen työaika 
vaihtelee.

Kun työvoiman tarpeen vaihtelu 
johtuu sijaisuustarpeista, on tarkoituk-
senmukaista solmia tarvittaessa työhön 
kutsuttavan työntekijän puitesopimus. 
Puitesopimuksen perusteella solmittui-
hin lyhyisiin, määräaikaisiin työsuhtei-
siin tulee olla työsopimuslain mukainen 
peruste, kuten toisen työntekijän sijai-
suus. Työnantajalla ei ole velvollisuutta 
tarjota työtä puitesopimuksen perus-
teella, eikä työntekijällä ole velvollisuutta 
ottaa tarjottua työtä vastaan.

Joskus työvoiman tarpeen vaihtelu 
on jatkuvaa ja kuuluu työn luonteeseen. 
Silloin työajan vaihtelun on toteuduttava 
oikeudenmukaisesti niin, ettei työlain-
säädännön pakottavia säännöksiä voida 
kiertää eikä työntekijän suojelun periaate 
heikkene.

Tavoite 1: Kaikille sama suojelun taso
Raportin sääntelysuositusten tavoitteena 
on vahvistaa nollatyösopimuksilla ja 
vaihtelevan työajan sopimuksilla työs-
kenteleville sama suojelun taso, joka työ-
lainsäädännön mukaan koskee yleisesti 
kaikkia työntekijöitä. Sääntelysuositukset 
täsmentävät työlainsäädännön työnteki-
jän suojelemiseksi annettuja säännöksiä 
niin, että ne tulevat sovellettavaksi myös 
vaihtelevan työajan työsopimuksiin 
perustuvissa työsuhteissa.

Tavoite 2: Toimeentulon parantaminen
Raportin sääntelysuositusten tavoitteena 
on parantaa vaihtelevan työajan työso-
pimuksilla työskentelevien toimeentulon 
tasoa ja toimeentulon säännöllisyyttä. 
Suositukset käsittävät nykyisen perustur-
van etuuksien korvaamisen perustulo-
järjestelmällä, vaihtelevan työajan työstä 
maksettavan olosuhdelisän ja työttö-
myysturvalain epäkohdan korjaamisen.

10. Vaihtelevan työajan työn 
oikeudellisen sääntelyn tavoitteet
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11.1. VÄHIMMÄISTYÖAIKA

Oikeuspoliittinen keskustelu nollatyö-
sopimuksista on keskittynyt pääasiassa 
siihen, pitäisikö lailla säätää osa-aikaisen 
työntekijän vähimmäistyöaika työnteki-
jän suojelemiseksi.

Esimerkiksi Operaatio Vakiduuni 
-kampanjan kansalaisaloite on esittänyt 
työaikalakiin muutosta, jonka mukaan 
osa-aikaisen työntekijän säännöllinen vii-
koittainen työaika olisi vähintään 18 tun-
tia. Kansalaisaloitteen mukaan 18 tuntia 
lyhyemmästä viikoittaisesta työajasta 
voitaisiin sopia, jos työ on luonteeltaan 
satunnaista, tai jos työntekijä ilmaisee 
kirjallisesti perustellun toivomuksensa 
alle 18 tunnin vähimmäistyöajasta. Toi-
vomukselle tulisi olla perusteltu syy. 
Perusteltuja syitä alle 18 tunnin säännöl-
liselle viikkotyöajalle olisivat opiskelu, 
lasten hoito, osa-aikaeläke tai muut nii-
hin rinnastettavat syyt. Työntekijä voisi 
myöhemmin peruuttaa lyhyttä vähim-
mäistyöaikaa koskevan toivomuksensa86.

Myös työelämän tutkijat ovat 
ehdottaneet vähimmäistyöajan sään-
telyä vastentahtoiseen osa-aikatyöhön 
puuttumiseksi87.

86. Nollatyösopimukset kiellettävä lailla mää-
rittämällä osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin 
viikkotyöaika, 2015.
87. Ojala ja Nätti 2015.

Työajan viikoittaisen vähimmäis-
työajan määritteleminen laissa on ainoa 
mahdollinen tapa puuttua siihen, että 
nollatyösopimuksilla voidaan kiertää lain 
edellyttämiä irtisanomiseen ja lomautta-
miseen liittyviä menettelyjä.

Vähimmäistyöajan tulee perustua 
työntekijöiden ja työnantajien tarpeisiin 
eikä se saa olla epätarkoituksenmukaisen 
pitkä tai lyhyt. Osa-aikatyössä voitaisiin 
pitää sekä työnantajien että työntekijöi-
den tarpeiden kannalta tarkoituksen-
mukaisena, että työtä olisi keskimäärin 
vähintään yksi työvuoro viikossa, ja 
lyhyemmästä vähimmäistyöajasta voitai-
siin sopia työntekijän toivomuksesta.

Työttömyyspäivärahan piirin pääsyä 
tulee helpottaa muilla keinoilla kuin sää-
tämällä vähimmäistyöajaksi 18 tuntia88.

Työvuoron pituus on kokopäivä-
työssä pääsääntöisesti 7–8 tuntia työ-
ehtosopimusten määräyksistä riippuen. 
Alle 15-vuotiaan työaika saa olla enin-
tään 7 tuntia vuorokaudessa89. Nämä 
säännökset huomioon ottaen työntekijän 
säännölliseksi viikoittaiseksi työajaksi 
voitaisiin säätää keskimäärin vähintään 7 
tuntia viikossa kuukauden mittaisen tar-

88. Operaatio Vakiduunin kansalaisaloitteen 
mukaan vähimmäistyöajan tulisi olla 18 tuntia 
viikossa. Työ, jota on vähintään 18 tuntia vii-
kossa kerryttää työttömyyspäivärahaa.

89. Laki nuorista työntekijöistä, 2. luku 4 §.

11. Sääntelysuosituksia
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kastelujakson aikana.
Työaikalaissa tulee säätää, että kun 

työaika vaihtelee, työntekijän säännöl-
linen työaika on keskimäärin vähin-
tään 7 tuntia viikossa kuukauden 
aikana. Lyhyemmästä viikoittaisesta 
työajasta voidaan sopia ainoastaan, 
jos työntekijä ilmaisee kirjallisesti 
perustellun toivomuksensa alle 7 tun-
nin keskimääräisestä viikkotyöajasta. 
Työntekijällä on oikeus myöhemmin 
peruuttaa toivomuksensa.

Kun laissa säädettäisiin työntekijän 
vähimmäistyöajasta, olisi mahdollista 
solmia työsopimuksia, joissa työaika 
vaihtelee vähimmäis- ja enimmäistyö-
ajan välillä. Lyhyin mahdollinen työaika 
vaihtelevan työajan sopimuksissa olisi 7 
tuntia viikossa, ellei työntekijä haluaisi 
perustellusta syystä tehdä tätä lyhyempää 
työaikaa.

Työntekijän omasta tahdonilmaisusta 
riippuvaiset määräykset saattavat synnyt-
tää ongelmatilanteita silloin, kun työnte-
kijän neuvotteluasema on työsopimusta 
solmittaessa huono esimerkiksi työttö-
myyden tai muun syyn vuoksi. Jos työn-
tekijälle tarjottaisiin nollatyösopimusta 
ainoana mahdollisena vaihtoehtona, 
työntekijä saattaisi tällä tavoin painostet-
tuna ilmaista toivovansa työsopimusta, 
jossa ei ole vähimmäistyöaikaa.

Työntekijään kohdistuvan painostuk-
sen ehkäisemiseksi laissa tulee olla sään-
nös, jonka mukaan työntekijä voisi mil-
loin tahansa peruuttaa toivomuksensa 7 
viikkotuntia lyhyemmästä vähimmäistyö-
ajasta. Vähimmäistyöaika tulisi siis nostaa 
vähintään lain määräämään 7 viikkotun-
tiin työntekijän tätä vaatiessa, vaikka työ-
sopimuksessa olisi sovittu työajasta toisin.

Vähimmäistyöajan säätäminen 
parantaisi työntekijän työsuhdeturvaa, 
koska työnantaja ei enää voisi yksipuo-
lisesti vähentää työntekijän työaikaa 
nollaan. Irtisanomisessa ja lomautta-
misessa tulisi käyttää lain edellyttämiä 
menettelyjä.

Hyvin lyhyissä sijaisuustarpeissa olisi 
edelleen mahdollista käyttää tarvittaessa 
työhön kutsuttavan työntekijän puite-
sopimuksia työsopimuslain mukaisin 
määräaikaisuusperustein.

11.2. KESKIMÄÄRÄISEN VIIKKOTYÖ-

AJAN MÄÄRITTELEMINEN, SAIRAUS-

AJAN PALKKA JA PERHEVAPAAT

Toinen keskeinen, korjaamista vaativa 
epäkohta nollatyösopimuksiin ja vaihte-
levan työajan työsopimuksiin perustu-
vissa työsuhteissa on työajan vakiintu-
mista koskevien säännösten puute90.

Työajan vaihtelun vuoksi nollatyö-
sopimuksella tai vaihtelevan työajan 
työsopimuksella työskenteleville ei mak-
seta sairausajan palkkaa tai palkkaa per-
hevapaiden ajalta kuin työvuorolistaan 
merkityiltä työvuoroilta. Työvuoroluet-
telot on myös voitu laatia puutteellisesti 
tai työntekijältä on myös voitu vähentää 
työvuoroja tämän sairastuttua tai tultua 
raskaaksi (ks. luku 8.5). 

Työajan vakiintumisen edellytyksistä 
on sovittu joissakin työehtosopimuk-
sissa. Esimerkiksi vartiointialan työ-
ehtosopimuksen mukaan osa-aikaisen 
työntekijän vähimmäistyöaika mää-
ritellään jommankumman osapuolen 

90. TEM raportteja 33/2013, 28.
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sitä vaatiessa viimeisten 9 kolmiviik-
koisjakson keskimääräisen tuntimäärän 
perusteella91.

Lisäksi työehtosopimuksissa on mää-
räyksiä sairausajan palkan maksamisesta, 
kun työvuoroluetteloa ei ole. Kaupan 
työehtosopimuksessa todetaan, että alle 
37,5 tuntia tekevien työntekijöiden sai-
rausajan palkka maksetaan työvuoroluet-
teloon merkityiltä tunneilta. Työvuoro-
luettelon puuttuessa palkka maksetaan 
sovitun keskimääräisen viikkotyöajan 
mukaan92.

Työaikalaissa tulee säätää, että 
kun työsopimuksen työaika on vaih-
televa, sairausajan palkka ja palkka 
perhevapaiden ajalta maksetaan työ-
vuoroluetteloon merkityiltä tunneilta. 
Työvuoroluettelon puuttuessa palkka 
maksetaan keskimääräisen viikkotyö-
ajan mukaan.

Työaikalaissa tulee säätää, että kes-
kimääräinen viikkotyöaika määritel-
lään, jos työsopimuksen jompikumpi 
osapuoli sitä vaatii. Keskimääräinen 
viikkotyöaika määritellään viimeisten 
9 kolmiviikkoisjakson keskimääräisen 
tuntimäärän perusteella.

Säätämällä työaikalaissa osa-aikaisen 
työntekijän keskimääräisen viikkotyö-
ajan vakiintumisesta parannetaan työn-
tekijän suojelua myös niissä tilanteissa, 
joissa työntekijän vähimmäistyöaika on 
lyhyt. Jos esimerkiksi sairausajan palkan 
maksamisesta syntyy epäselvyyttä, kun 
työvuoroluettelo puuttuu, sairausajan 
palkka on maksettava keskimääräisen 
viikkotyöajan mukaan.

91. TEM raportteja 33/2013, 15.

92. TEM raportteja 33/2013, 22.

11.3. TYÖNTEKIJÄN OIKEUS 

KIELTÄYTYÄ LISÄTYÖSTÄ

Työaikalaissa ei ole säännöksiä työnte-
kijän oikeudesta kieltäytyä ottamasta 
vastaan tarjottuja työvuoroja. Nollatyö-
sopimuksiin ja vaihtelevan työajan työ-
sopimuksiin perustuvissa työsuhteissa 
oikeus kieltäytyä tarjotusta työvuorosta 
riippuu työsopimuksen sisällöstä. Jos 
työntekijä on suostunut vaihtelevan työ-
ajan työsopimusta tehdessään tekemään 
lisätyötä, hänen ei ole pääsääntöisesti 
mahdollista kieltäytyä tarjotuista työvuo-
roista (luku 8.3).

Työaikalaissa on säädettävä, että 
kun työsopimuksen työaika on vaih-
televa, työntekijällä on oikeus kieltäy-
tyä työnantajan tarjoamasta viikoit-
taisen vähimmäistyöajan ylittävästä 
lisätyöstä.

Kun työaikalaissa vahvistetaan vaih-
televan työajan työsopimuksella työsken-
televälle oikeus kieltäytyä viikoittaisen 
vähimmäistyöajan ylittävästä lisätyöstä, 
työaikajoustot toteutuvat nykyistä käy-
täntöä tasapuolisemmin. Työnantaja on 
sitoutunut tarjoamaan työntekijälle vain 
niin paljon työtä, kuin työsopimuksessa 
on määritelty viikoittaiseksi vähimmäis-
työajaksi, ja työntekijä on sitoutunut 
tekemään työtä vain viikoittaisen vähim-
mäistyöajan verran. 
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11.4. OSA-AIKAISEN TYÖNTE-

KIJÄN OIKEUS TEHDÄ TYÖTÄ 

TOISELLE TYÖNANTAJALLE

Työsopimuslain kilpailevan toiminnan 
kieltävän säännöksen soveltamisesta nol-
latyösopimuksiin on esitetty erilaisia tul-
kintoja (luku 8.6). Lain selkeyttämiseksi 
ja oikeusvarmuuden takaamiseksi kilpai-
levan toiminnan kieltävään säännökseen 
on syytä lisätä osa-aikatyötä koskeva 
poikkeussäännös.

Työsopimuslain 3§:ssä kilpailevasta 
toiminnasta tulee säätää, että osa-
aikaisella työntekijällä on oikeus tehdä 
työtä toiselle työnantajalle.

Osa-aikaisena työntekijänä pide-
tään työntekijää, jonka viikoittainen 
säännöllinen työaika on vähemmän 
kuin työehtosopimuksen viikoittainen 
enimmäistyöaika.

Kun työsopimuslain kilpailevan toi-
minnan kieltävään säännökseen lisä-
tään osa-aikatyötä koskeva poikkeus, 
laissa vahvistetaan osa-aikaisen työnte-
kijän perustuslaillinen oikeus hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, 
ammatilla tai elinkeinolla, jos osa-
aikainen työsuhde ei turvaa riittävää 
toimeentuloa93.

11.5. TYÖSTÄ EROAMINEN,  

KUN TYÖTÄ EI OLE TARJOLLA

Laissa ei ole säännöksiä työsuhteen 
lakkaamisesta, kun nollatyösopimuk-
sella työskentelevälle ei tarjota lainkaan 
työtä. Jos työntekijä irtisanoo nollatyö-

93. Suomen Perustuslaki, 2. luku 18 §.

sopimuksen, koska hänelle ei tarjota 
työtä, hän menettää oikeutensa työttö-
myysturvaan 90 päivän karenssin ajaksi 
(luku 8.7).

Työttömyysturvalain tulee huomi-
oida kaikki tilanteet, joissa työntekijä 
on ilman työtä työnantajasta johtuvista 
syistä, kuten ollessaan lomautettuna94 tai 
silloin, kun työtä ei tarjota nollatyösopi-
muksen perusteella.

Työttömyysturvalaissa tulee sää-
tää, että mikäli työntekijälle ei ole tar-
jottu työtä yhden palkkajakson aikana, 
katsotaan se päteväksi syyksi työstä 
eroamiselle.

Kun päteväksi syyksi työstä eroami-
selle katsotaan tilanne, jossa työnantaja 
ei tarjoa lainkaan työtä työsopimuk-
sen perusteella, työntekijä ei menetä 
oikeuttaan työttömyysturvaan nolla-
työsopimuksen irtisanoessaan. Säännös 
korjaa työttömyysturvalain epäkoh-
dan ja helpottaa työn ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamista.

11.6. TYÖTTÖMYYSTURVA-

JÄRJESTELMÄSTÄ 

PERUSTULOJÄRJESTELMÄÄN

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei 
huomioi riittävän hyvin työsuhtei-
den moninaisuutta (luku 2.1.). Tämän 
epäkohdan vuoksi toimeentulotur-
van yhteensovittaminen palkkatulojen 
kanssa on usein taloudellisesti kannatta-
matonta, vaivalloista ja lisää toimeentu-
lon epävarmuutta.

Lainsäädännön tulee turvata se, että 

94. Työttömyysturvalaki, 1. luku 1 §.
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kaikenlaisissa työsuhteissa työskentele-
vät saavat riittävän toimeentulon osa- ja 
kokoaikaisen työttömyyden ajalta.

Nykyiset perusturvan vähim-
mäisetuudet tulee korvata vähintään 
samansuuruisella perustulolla, joka 
maksetaan kaikille tuloista tai varalli-
suudesta riippumatta.

Perustuloa, sen rahoitusta ja spe-
kulatiivisia vaikutuksia sekä erilaisia 
perustulomalleja on käsitelty tarkem-
min esimerkiksi pamfleteissa Perustulon 
aika (Into Kustannus 2012) ja Perustulo 
– kova vai pehmeä paketti? (Kalevi Sorsa 
-säätiö 2007) sekä artikkeleissa Perus-
tulo – kokeilun arvoinen idea? (Talous & 
Yhteiskunta 4/2012) ja Perustulo ja uusi 
työllisyyspolitiikka (teoksessa Talouden 
uudet muodot, Into Kustannus 2015).

Jouko Kajanoja on hahmotellut 
perustulojärjestelmään siirtymistä vai-
heittain. Ensimmäisessä vaiheessa perus-
tulo olisi vähimmäisturvan tasoinen ja 
työttömyysturva voisi olla tasoltaan kor-
keampi, mikä lisäisi kannustusta hakea 
työtä. Työmarkkinatuen ja matalimpien 
ansiosidonnaisten työttömyyspäivära-
hojen sovitellut päivärahat voisivat vähi-
tellen poistua perustulon myötä. Koke-
musten perusteella voitaisiin edetä kohti 
yksinkertaisempaa ja paremmin toi-
meentulon turvaavaa perustuloa95.

Perustulojärjestelmä saattaisi pre-
kaareissa työsuhteissa työskentelevät ja 
yrittäjät toimeentuloturvan piiriin. Se 
mahdollistaisi osa-aikaisen ja tilapäisen 
työskentelyn ja yrittäjyyden nykyistä 
sosiaaliturvajärjestelmää paremmin, 
kun palkkatulot eivät leikkaisi perustu-

95. Kajanoja 2012, 16; Kajanoja 2015.

loa. Perustulon tason tulisi olla riittävän 
korkea, jotta se kattaisi välttämättömät 
elinkustannukset eikä heikentäisi työnte-
kijöiden neuvotteluasemaa96.

11.7. VAIHTELEVAN TYÖ-

AJAN OLOSUHDELISÄ

Prekariaatin epävarmaan toimeentuloon 
on esitetty parannusta olosuhdelisällä, 
pätkätyölisällä tai silpputyökorvauk-
sella, jota työnantaja maksaisi työnteki-
jälle hyvitykseksi osa-aikaisen tai mää-
räaikaisen työsuhteen aiheuttamasta 
epävarmuudesta. Muun muassa SAK:n 
lakimies Anu-Tuija Lehto on ehdottanut 
osa-aikaisten ja määräaikaisten työnteki-
jöiden palkkojen korottamista olosuhde-
lisällä, joka voisi olla esimerkiksi 20 pro-
senttia palkasta97.

Kun työajat ovat epävarmat ja työn-
tekijä varautuu olemaan työnantajan 
käytettävissä, tämä asettaa rajoituksia 
työntekijän vapaa-ajalle. Etenkin tar-
vittaessa työhön kutsuttavat työntekijät 
saatetaan pyytää töihin hyvin lyhyellä 
varoitusajalla.

Vaihtelevan työajan työssä ja tar-
vittaessa työhön kutsumiseen perus-
tuvassa työsuhteessa tulee maksaa 
työntekijälle vaihtelevan työajan olo-
suhdelisää. Olosuhdelisästä ja sen mää-
rästä voidaan säätää laissa tai sopia ala-
kohtaisilla työehtosopimuksilla.

Vaihtelevan työajan olosuhdelisä rin-
nastuu työehtosopimusten säännöksiin 
erilaisista työolosuhteista maksettavista 

96. Perkiö ja Kajanoja 2015, 275.

97. Lehto 2013.
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lisistä ja työaikalain säännökseen työn-
tekijän varallaoloajasta suoritettavasta 
korvauksesta98.

Vaihtelevan työajan olosuhdelisän 
määrässä tulee huomioida, että se korvaa 
työntekijälle kohtuullisesti epävarmoista 
työajoista aiheutuvan haitan ja vapaa-
ajan rajoitukset.

Olosuhdelisä ehkäisisi vaihtelevan 
työajan työsopimusten solmimista ilman 
todellista tarvetta. Vaihtelevan työajan 
työsopimuksella voidaan näet kiertää 
lain säännöstä työajan lyhentämisestä. 

98. Työaikalaki, 2. luku 5 §.

Työajan vaihdellessa työnantaja voi yksi-
puolisesti lyhentää työntekijän työaikaa 
vähimmäistyöaikaan asti ilman irtisano-
misperustetta, jota laki muutoin edellyt-
tää työaikaa lyhennettäessä.

Olosuhdelisä nostaisi vaihtelevan 
työajan työn hintaa niin, että vaihtele-
van työajan työsopimuksia solmittaisiin 
vain, kun työvoiman tarve todella vaih-
telee (luku 10). Jos työvoiman tarpeen 
vaihtelua ei ole, työnantajalle olisi edul-
lisinta solmia työsopimus, jossa työaika 
on kiinteä.
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YHTEENVETO 

TOIMENPIDESUOSITUKSISTA

Työaikalain muutokset:
•	 Kun työaika vaihtelee, työntekijän 

säännöllinen työaika on keskimää-
rin vähintään 7 tuntia viikossa kuu-
kauden aikana. Lyhyemmästä vii-
koittaisesta työajasta voidaan sopia 
ainoastaan, jos työntekijä ilmaisee 
kirjallisesti perustellun toivomuk-
sensa alle 7 tunnin keskimääräi-
sestä viikkotyöajasta. Työntekijällä 
on oikeus myöhemmin peruuttaa 
toivomuksensa.

•	 Kun työsopimuksen työaika on vaih-
televa, sairausajan palkka ja palkka 
perhevapaiden ajalta maksetaan 
työvuoroluetteloon merkityiltä tun-
neilta. Työvuoroluettelon puuttuessa 
palkka maksetaan keskimääräisen 
viikkotyöajan mukaan.

•	 Keskimääräinen viikkotyöaika mää-
ritellään, jos työsopimuksen jompi-
kumpi osapuoli sitä vaatii. Keskimää-
räinen viikkotyöaika määritellään 
viimeisten 9 kolmiviikkoisjakson kes-
kimääräisen tuntimäärän perusteella.

•	 Kun työsopimuksen työaika on vaih-
televa, työntekijällä on oikeus kieltäy-
tyä työnantajan tarjoamasta viikoit-
taisen vähimmäistyöajan ylittävästä 
lisätyöstä.

Työttömyysturvalain muutokset:
•	 Mikäli työntekijälle ei ole tarjottu 

työtä yhden palkkajakson aikana, 
katsotaan se päteväksi syyksi työstä 
eroamiselle.

Työsopimuslain muutokset:
•	 Työsopimuslain 3§:ssä kilpailevasta 

toiminnasta tulee säätää, että osa-
aikaisella työntekijällä on oikeus 
tehdä työtä toiselle työnantajalle.

Muut toimenpiteet:
•	 Vaihtelevan työajan työssä ja tarvitta-

essa työhön kutsumiseen perustuvassa 
työsuhteessa tulee maksaa työnteki-
jälle vaihtelevan työajan olosuhdeli-
sää. Olosuhdelisästä ja sen määrästä 
voidaan säätää laissa tai sopia alakoh-
taisilla työehtosopimuksilla.

•	 Nykyiset perusturvan vähim-
mäisetuudet tulee korvata vähintään 
samansuuruisella perustulolla, joka 
maksetaan kaikille tuloista tai varalli-
suudesta riippumatta.
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