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Sisällysluettelo



Fysioterapeutit ovat toimineet yrittäjänä siitä asti, kun 
ensimmäiset lääkitysvoimistelijat valmistuivat. Siis lähes sadan 
vuoden ajan. Suomen Fysioterapeuteissa on tätä kirjoittaessa 
noin 2200 yrittäjäjäsentä.

Tilaisuus ruveta yrittäjäksi saattaa tulla yllättäen, ja päätös 
aloittamisesta pitää tehdä nopeasti. Yrityksen liikeideaa tulisi 
kuitenkin pohtia, jotta yrityksellä olisi toimintamahdollisuuksia 
kovassa kilpailutilanteessa. Myös pidempään yrittäjinä toimi-
neet fysioterapeutit joutuvat tarkentamaan toiminta-ajatustaan 
ja miettimään, miten erottautua muista saman alan yrittäjistä. 
Ja miten pitäisi toimia kannattavan yritystoiminnan takaamisek-
si.

Suomen Fysioterapeutit tarjoaa yrittäjäjäsenille monia 
palveluita. Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova fysioterapeutti saa ajan-
kohtaista tietoa esimeriksi Fysioterapia-lehden sivuilta, muusta 
yrittäjille suunnatusta viestinnästä sekä jäsenyhdistysten yrittä-
jätilaisuuksista. Suomen Fysioterapeuttien kotisivuille, www.suo-
menfysioterapeutit.fi, on koottu yrittäjille kokonaan oma osio, 
josta löydät sisältöä sekä yrityksen perustamiseen että toimin-
nan kehittämiseen.  Lisäksi voit olla yhteydessä yrittäjyysasioista 
vastaavaan kehittämisasiantuntijaan, jolta saat henkilökohtaista 
puhelinneuvontaa yleisissä yrittäjäasioissa. Jäsenetuihin kuuluu 
myös lakineuvonta juridisissa kysymyksissä. 

Liiton jäseneduista, mm. jäsenetuvakuutuksista, saat tietoa 
liiton nettisivuilta, kehittämisasiantuntijoilta, liiton toimistolta ja 
liiton materiaaleista. Fysioterapeutin Yrittäjäoppaan tarkoituk-
sena on antaa perustiedot yrittäjyydestä sekä aloittavalle että jo 
toimivalle yrittäjälle. Opas sopii myös fysioterapeuttikoulutuk-
sen yrittäjyysopintojen oppimateriaaliksi.

Helsingissä keväällä 2020

Jarmo Mäkelä, kehittämisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry

Lukijalle0
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Kaikilla lääkintävoimistelijan/fysioterapeutin tut-
kinnon suorittaneilla ja Terveydenhuollon Oikeustur-
vakeskuksen rekisterissä olevilla  fysioterapeuteilla on 
oikeus ammatinharjoittamiseen ja siten myös oikeus 
toimia alan yrittäjänä. 

Fysioterapeutti voi toimia joko itsenäisenä am-
matinharjoittajana,  jonka toiminnan voi käynnistää 
ilmoitusmenettelyllä tai palveluntuottajana, jonka 
toimintaan tarvitaan lupa aluehallintovirastolta.

Työsuhteesta yrittäjäksi

Tässä oppaassa käytetään fysioterapeuttiyrittäjä-
nimitystä henkilöistä, jotka harjoittavat elinkeino-
toimintaa ja joiden yrityksen verotus toimitetaan  
elinkeinoverolain säädöksiä noudattaen:

• Yksityiset ammatinharjoittajat ja liikkeenhar-  joit-
tajat (toiminimi)

• Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhti-
ön vastuunalaiset yhtiömiehet

• Osakeyhtiössä johtavassa asemassa olevat toimi-
henkilöt, jotka yksin tai yhdessä perheenjäsenten-
sä kanssa omistavat enemmän kuin puolet  yhtiön 
osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä. 

Työsuhde perustuu osapuolten keskinäiseen sopimuk-
seen. Työsuhteen muita tunnusmerkkejä ovat:

Fysioterapeutti
yrittäjänä1
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• työ tehdään tai teetetään työnantajantyövälineillä ja 
tarveaineille

• työ tehdään toisen lukuun, työnantajan johdon ja 
valvonnan alaisena

• työntekijällä ei ole taloudellista riskiä
• työn teettäjä huolehtii työntekijän sosiaaliturvasta

Yrittäjyyden tunnusmerkkejä puolestaan ovat:

• toimintaa harjoitetaan tavallisesti omilla työvälineil-
lä ja tarveaineilla

• työ tehdään ilman toisen johtoa ja valvontaa
• toimintaan liittyy taloudellinen riski
• yrittäjä huolehtii itse omasta sosiaaliturvastaan

Liiketoimintasuunnitelma

Fysioterapeuttiyrittäjän tulee valmistella toimintaansa 
varten liiketoimintasuunnitelma, jonka tarkoituksena on 
osoittaa yrittäjälle itselleen sekä yhteistyökumppaneil-
le yrityksen toiminta-ajatus ja toiminnan edellytykset. 
Liiketoimintasuunnitelmaa  valmistellessa voi käyttää 
ulkopuolista apua (mm. TE-keskukset). 

Liiketoimintasuunnitelma voi sisältää yrityksen perus-
tietojen lisäksi mm. seuraavia seikkoja:  toiminta-ajatus ja 
liikeidea, markkinointisuunnitelma, lähiajan toimenpide-
suunnitelma sekä taloussuunnitelma.

Yrityksen toiminta-ajatus kuvaa sitä, miksi yritys on 
markkinoilla. Liikeidea määrittelee tarkemmin toiminta-
ajatukseen nojautuen, ketkä ovat yrityksen asiakkaita 
ja mitä palveluita heille tarjotaan. Lisäksi liikeideassa 
kuvataan, miten ja millaisin resurssein on tarkoitus toimia 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kilpailun kiristyessä fysioterapeuttiyrittäjä joutuu yhä 
tarkemmin pohtimaan yrityksensä liiketoimintaa erottu-
akseen  kilpailijoistaan ja voidakseen harjoittaa kannatta-
vaa yritystoimintaa. ■

Terveydenhuolto  

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Työterveyshuoltolaki

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Potilasvahinkolaki

Henkilötietolaki

Asetus potilasasiakirjojen laatimsiesta ja säilyttämisestä

Sairausvakuutuslaki

Vahingonkorvauslaki

Kuntoutuslainsäädäntö

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Tartuntatautilaki

Yritystoiminta 

Osakeyhtiölaki

Arvonlisäverolaki

Kirjanpitolaki

Tilintarkastuslaki

Eläkevakuutuslainsäädäntö

Tulo- ja varallisuusverolainsäädäntö

Elinkeinoverolaki

Liikenne- ja tapaturmalainsäädäntö

Työnantajat 

Työsopimuslaki

Palkkaturvalaki

Työaikalaki

Vuosilomalaki

Fysioterapeutti-
yrittäjän toimintaan
vaikuttava lainsäädäntö:
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Yhtiömuodon valinta

Yritystä perustaessa on tärkeää valita itselleen ja 
toiminnalleen sopivin yhtiömuoto. Fysioterapeutti voi 
tuottaa palveluitaan joko itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana tai yritysmuotoisesti. Tätä säätelee laki yksityisestä 
terveydenhuollosta.

Itsenäinen ammatinharjoittaja (toiminimi)

Itsenäinen ammatinharjoittaminen, eli toiminimi, sopii 
yrittäjälle, jonka liikevaihto on maltillista, eikä ole tarvet-
ta suuriin investointeihin. Toiminimi on helppo yhtiömuo-
to ja hallinnolliset asiat ovat kevyitä. 

Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä toiminnan 
alkaessa ilmoitus oman alueensa aluehallintovirastoon 
(AVI), mutta varsinaista lupaa rekisteröintiin ei tarvita, jos 
hänellä ei ole työntekijöitä. Itsenäinen ammatinharjoitta-
ja voi toimia joko fysioterapialaitoksessa ammatinharjoit-
tajasopimuksella tai itsenäisesti omassa toimitilassaan.

Kevytyrittäjyys

Vaikka itsenäisesti toimivan fysioterapeutin tiloja ei 
tarkasteta toimintalupaa varten, on fysioterapian harjoit-
taminen luvanvaraista ja yrityksen tulee olla rekisteröity-
neenä Y-tunnuksellaan ennakkoperintärekisteriin. Tämän 
takia kevytyrittäjyys ei ole toimiva vaihtoehto fysiote-
rapiayrittäjälle, vaan joka tapauksessa tulee perustaa 
ainakin toiminimi.  

Yritystoiminnan
aloittaminen2
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Avoin Yhtiö (Ay)

Avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi perus-
tajaa, joilla on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. 
Avoin yhtiö voi olla vaihtoehto silloin, kun haluat jakaa 
yhtiötoiminnan vastuut ja oikeudet yhtiökumppanisi kans-
sa. Avoimen yhtiön sitoumuksista kumppanit vastaavat 
koko omaisuudellaan sekä oman että yhtiökumppaninsa 
puolesta, joten yhtiökumppaniin pitää olla täysi luotta-
mus.

Kommandiittiyhtiö (Ky)

Kommandiittiyhtiössä tarvitaan vähintään kaksi 
yhtiömiestä, joista toinen on vastuunalainen ja toinen 
äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiössä toiminta on 
usein vastuunalaisen yhtiömiehen työpanoksen varassa, 
mutta hänellä on mahdollisuus ottaa mukaan äänetön 
sijoittaja. Vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön 
sitoumuksista koko omaisuudellaan, äänetön yhtiömies 
vain sijoittamallaan pääomalla.   

Sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö ovat yhtiö-
muotoina vähenemässä fysioterapiayrittäjien keskuudes-
sa.  

Osakeyhtiö (Oy)

Osakeyhtiö on vaihtoehto niissä tapauksissa, joissa on 
tehtävä suurempia investointeja, tai yhtiöön on tulossa 
useampia siinä työskenteleviä omistajia. Osakeyhtiössä 
yrittäjä ei ole vastuussa osakeyhtiön veloista, jos ei ole 
taannut niitä omalla omaisuudellaan. Kaikki osakkaat 
ovat vastuullisia vain omien sijoitustensa verran. Osake-
yhtiö sopii myös pienille yrityksille ja sen voi perustaa 
yksinkin. 

Osayhtiön hallinnoiminen vaatii hieman enemmän 
kuin toiminimi, ay tai ky, mutta perustamiseen, yhtiöko-
kouksiin tai hallituksen pöytäkirjoihin voi pyytää apua 
vaikka tilitoimistolta, jos itse kokee nämä asiat hankaliksi. 

Osuuskunta

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi luonnol-
linen henkilö, oikeushenkilö tai yhteisö. Osuuskunnan 
perustajat liittyvät osuuskunnan jäseneksi ja osuuskunnan 
tehtävänä on palveluillaan tukea sen jäsenten elinkeinon 
harjoittamista sekä taloudenpitoa. 

Osuuskunnan jäseneksi voi myöhemminkin liittyä kuka 
tahansa, kun hallitus on hyväksynyt uudet jäsenet. Osuus-
kunnan hallinnoiminen on lähellä osakeyhtiön hallintoa, 
mutta jokainen jäsen on vastuussa vain sijoittamallaan 
summalla, eli erilaisilla osuusmaksuilla.

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Yrittäjän kannalta on tärkeää tehdä liiketoimintasuun-
nitelma huolellisesti. LTS:n tarkoituksena on osoittaa sekä 
yrittäjälle itselleen että sen yhteistyökumppaneille miksi 
yritys on olemassa ja mitä se tekee, sekä keinot kannatta-
vaan toimintaan pääsemiseksi.

LTS:aan kannattaa sisällyttää ainakin yrityksen 
toiminta-ajatus ja liikeidea, markkinointisuunnitelma, 
taloussuunnitelma sekä suunnitelma tarvittavista toimen-
piteistä. LTS on hyvä tehdä erityisesti itseä varten. Sillä 
on hyvä vakuuttaa itsensä siitä, että yritystoiminta takaa 
riittävän toimeentulon. 

Toiminta-ajatus ja liikeidea

Toiminta-ajatus kertoo sen, miksi yritys on markkinoil-
la. Liikeidea määrittelee ja kuvaa tarkemmin sen, ketkä 
ovat yrityksen asiakkaita, miten yrittäjä pääsee heidän 
kanssaan kontaktiin, mitä tuotteita tai palveluita heille 
tarjotaan ja millaisia resursseja yrityksellä on tarjota niitä.
Kilpailun jatkuvasti kiristyessä fysioterapiayrittäjä joutuu 
yhä tarkemmin pohtimaan yrityksensä liiketoimintaa sekä 
sitä, miten erottua kilpailijoistaan ja saada yritystoiminta 
kannattavaksi.

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma kannattaa tehdä selvittämäl-
lä millainen kysyntä tarjottavalle tuotteelle tai palvelulle 
on, millaista hintaa siitä ollaan valmiita maksamaan, 
onko tuote tai palvelu riittävän laadukas ja kenen kanssa 
markkinoista kilpailee. 

Markkinointisuunnitelmaan voi myös sisällyttää 
suunnitelma siitä, millaista mainontaa kyseiselle asiakas-
ryhmälle kannattaa suunnata. Ovatko kohdeasiakkaat 
verkossa tai sosiaalisessa mediassa, lukevatko he painet-
tuja lehtiä, vai tulisiko markkinointi kohdentaa suoraan 
yhteistyökumppaniin, kuten julkisen terveydenhuollon 
tahoon, jolle palveluja tuotetaan.
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Taloussuunnitelma

Taloussuunnitelmassa tulee miettiä, millä kaikil-
la tavoilla yritys saa myyntiä aikaiseksi ja siten rahaa 
yritykseen. Vastaavasti tulee ottaa huomioon yrityksen 
perustamisesta tulevat alkukustannukset sekä jatkuvat 
kiinteät kulut.

Jos LTS:n tekeminen tuntuu hankalalta, siihen on 
saatavilla apua esimerkiksi TE-keskuksista tai Suomen 
Yrittäjien verkkosivuilta:  

  https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-
yrittajyydesta/yrityksen-perustaminen/liiketoiminta-
suunnitelman-tekeminen

 
Starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu turvaamaan uuden yrittäjän 
toimentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys 
ja vakiintuminen arviolta kestää. Starttirahan myöntää 
TE-palvelut, joka myös neuvoo starttirahan hakemisessa 
ja yritystoiminnan perustamisessa. Starttirahan myöntämi-
sen yhtenä perusteena on hyvin tehty liiketoimintasuunni-
telma realistisine budjetteineen

.
Starttirahaa voidaan myöntää enintään 12 kuukau-

deksi ja se on peruspäivärahan suuruinen (n. 700 €/kk).
Starttiraha tulee olla haettu ja päätös tehty ennen yrityk-
sen perustamista, joten kannattaa olla riittävän ajoissa 
yhteydessä TE-palveluihin. Myöntämisen perusteet löydät 
TE-palveluiden sivuilta: 

 http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrit-
tajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/index.html

Yrityksen nimi

Yrityksen nimi kannattaa miettiä tarkkaan, ja siihen 
on hyvä käyttää hieman aikaa ja vaivaa. Nimen suhteen 
kannattaa kuunnella myös muiden mielipiteitä ja kysyä, 
millainen ensivaikutelma nimestä tulee. Nimeä miettiessä 
kannattaa ottaa huomioon erilaisia asioita, kuten esi-
merkiksi nimen mieleenpainuvuus ja erottuvuus joukosta 
sekä se, ettei nimi ole sekoitettavissa mihinkään muuhun 
yritykseen. On hyvä myös miettiä nimen soveltuvuutta 
mainontaan, painotuotteisiin sekä verkkosivujen osoit-
teeksi.Vahva henkilö- tai paikkasidonnaisuus yrityksen 

nimessä saattaa puolestaan rajoittaa yrityksen kasvua tai 
houkuttelevuutta mahdollisille ostajaehdokkaille tulevai-
suudessa.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarkistaa nimet en-
nen rekisteröimistä kaupparekisteriin ja nimen muodos-
tukseen on joitakin säädöksiä sekä hyviä ohjeita heidän 
verkkosivuillaan:

  https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi

Yrityksen perustaminen

Kun olet saanut päätöksen starttirahasta ja päättänyt 
nimen, voit perustaa yrityksen. Yritys perustetaan ilmoit-
tautumalla kaupparekisteriin Y-lomakkeella joko ver-
kossa tai paperilomakkeella. Toiminimiyrittäjä voi tehdä 
ilmoituksen kaupparekisteriin sähköisesti Y3-lomakkeella 
joko osoitteessa www.prh.fi tai www.ytj.fi. Ilmoittamiseen 
tarvitaan pankkitunnukset.

Kun ilmoitus on tehty kaupparekisteriin, yritys saa suo-
jan nimelleen sekä oman y-tunnuksen. Verkossa ilmoituk-
sen tekeminen on nopeampaa ja maksaa 60 €, paperilo-
makkeella ilmoituksen käsittelyssä kestää pidempään ja 
hinta on 110 € (03/2020).

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamiseen 
on www.prh.fi -sivuilla saatavilla hyvä perustamispaketti, 
jossa on sekä ohje perustamislomakkeen täyttämiseen, 
että itse Y2-lomake. Tätä yrittäjäopasta kirjoitettaessa 
ay:n ja ky:n perustaminen on mahdollista vain paperilo-
makkeella ja se maksaa 240 €.

Osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä ja sitä varten tulee 
tehdä perustamisilmoitus Y1-lomakkeella kaupparekiste-
riin. Osakeyhtiön voi ilmoittaa samalla kertaa myös Vero-
hallinnon rekistereihin, kuten ennakkoperintärekisteriin, 
työnantajarekisteriin (sekä ALV-rekisteriin).

Osakeyhtiön perustamisen vaiheisiin kuuluvat mm.

• perustamiskokouksen pitäminen ja perustamisso-
pimuksen kirjoittaminen

• yhtiöjärjestyksen hyväksyminen
• osakepääoman maksaminen (mikäli pääomaa on)
• yhtiön ilmoittaminen kaupparekisteriin, jonka 

jälkeen yhtiö rekisteröidään PRH:n toimesta
• edunsajien ilmoittaminen kaupparekisteriin.

https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yrityksen-perustaminen/liiketoimintasuunnitelman-tekeminen
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yrityksen-perustaminen/liiketoimintasuunnitelman-tekeminen
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/perustietoa-yrittajyydesta/yrityksen-perustaminen/liiketoimintasuunnitelman-tekeminen
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/yrittajalle/aloittavan_yrittajan_palvelut/index.html
https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi 
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Yhtiö tulee ilmoittaa kaupparekisteriin 3 kk:n kuluessa 
siitä, kun perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos osake-
yhtiöllä ei ole aluksi osakepääomaa, perustamisilmoituk-
sen voi tehdä verkossa, ja sen kustannus on 275 €. Mikäli 
yrityksessä on osakepääomaa, sen perustaminen tulee 
tehdä paperilomakkeella ja hinta on 380 €. Osakepääoma 
tulee olla kokonaisuudessaan maksettu yrityksen tilille 
ennen ilmoituksen tekemistä. Lomakkeet ja hyvät ohjeet 
niiden täyttämiseen on saatavilla osoitteessa:  
 
  www.prh.fi   ■

Lisätietoa:

  www.yrittajat.fi
  www.prh.fi
  www.ytj.fi
  www.te-palvelut.fi

http://www.prh.fi 
http://www.yrittajat.fi
http://www.prh.fi
http://www.ytj.fi
http://www.te-palvelut.fi
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Aluehallintavirasto

Terveyden toimiala, ja siten siis myös fysioterapiayrit-
täjyys, on luvanvaraista toimintaa. Yksityisiä terveyspal-
veluja valvovat tahot ovat aluehallintovirasto eli AVI ja 
Valvira. AVI:n verkkosivuilla on paljon tietoa lupa-asioista 
ja niihin on hyvä tutustua huolella.

Toiminimellä yrittävät

Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus 
ennen toimintansa aloittamista AVI:lle. Ilmoitus tehdään 
sille aluehallintovirastolle, jonka alueella toimintaa 
harjoitetaan. Toiminnan ollessa jo käynnissä AVI:lle 
ilmoitetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä 
edellisen vuoden toimintakertomus. Tästä tulee muistutus 
sähköpostiin vuosittain ja linkin kautta pääset tekemään 
toimintakertomuksen helposti.

Yritysmuotoiset palveluntuottajat 

Yksityisiä fysioterapiapalveluja tuottavan fysioterapia-
yrityksen on haettava toimilupa oman alueensa AVI:lta. 
Jos yrityksellä on toimipiste kahden tai useamman AVI:n 
alueella, tällöin lupa on haettava Valviralta. Lupien saa-
miseen liittyy myös toimitilojen tarkastus, jotta voidaan 
todeta niiden olevan säännösten mukaiset. Toimintaa ei 
saa aloittaa, ennen kuin lupa on myönnetty, joten yritystä 
perustettaessa on syytä ottaa huomioon, että lupien saa-
minen saattaa kestää viikkoja tai jopa kuukausia.

Luvat ja
ilmoitukset3
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Ohjeita hakemuksen tekoon saa osoitteesta 

 http://www.avi.fi/web/avi/yritysmuotoiset-palve-
lun-tuottajat

 Samalta sivulta pääsee myös tekemään itse lupahake-
musta.

 http://www.avi.fi/web/avi/itsenaiset-ammatinhar-
joittajat

Ennakkoperintärekisteri

Ennakkoperintärekisteriä pitää verohallinto. Ennakko-
perintärekisteriin merkitään hakemuksen perusteella, ja 
se tarkoittaa sitä, että rekisteriin merkitty toimija hoitaa 
itse oman verotuksensa. Käytännössä ennakkoperintä-
rekisteriin merkitsemisen jälkeen verohallinto lähettää 
yrittäjälle vuosittain maksukuitit verojen maksua varten. 
Veromaksun suuruus perustuu ensimmäisenä vuonna 
arvioituun tuloon, jatkossa edellisten vuosien toteutunee-
seen tuloon. 

Ennakkoperintärekisteriin hakeudutaan YTJ:n sähköi-
sessä palvelussa, mutta sen voi tehdä myös samalla ker-
ralla, kun ilmoittaa (perustaa) yrityksen kaupparekisteriin. 

ALV-rekisteri

Terveyspalvelut, ja siten myös fysioterapia, on palve-
lua, jossa ei ole ALV -velvollisuutta. Täten fysioterapia-
yrittäjän ei tarvitse ilmoittaa yritystään ALV-rekisteriin. 
Arvonlisäverotonta on sellainen toimintakykyä ylläpitävä 
sekä kuntouttava fysioterapeuttinen toiminta, jonka kat-
sotaan olevan asiakkaan kannalta yksilöllistä terveyspal-
velua. On kuitenkin huomioitava, että osa fysioterapeutin-
kin työstä saattaa olla arvonlisäverollista. Tähän lukeutuu 
esimerkiksi ryhmäliikunnan ohjaaminen sekä erilaiset 
koulutukset tai luennot. Jos fysioterapiayrityksen toiminta 
painottuu näille osa-alueille, on syytä harkita arvonlisä-
verovelvolliseksi hakeutumista. Jos arvonlisäverovelvolli-
sen toiminnan liikevaihto on vähäisempää kuin 10.000 € 
vuodessa, ALV-rekisteriin ei tarvitse ilmoittautua. . 

Työnantajarekisteri

Jos yrityksellä on säännöllisesti palkkaa saavia 
työntekijöitä, tulee yrityksen kuulua työnantajarekiste-
riin. Työnantajarekisteriin voi joko ilmoittautua yritystä 
perustettaessa Y-lomakkeella, tai sitten tarvittaessa, kun 
yritys aloittaa säännöllisen palkanmaksun myöhemmin. 
Tarkemmat kriteerit työnantajarekisteriin kuulumisesta 
löytyvät Verohallinnon sivulta tai osoitteesta 

 https://yrityksen-perustaminen.net/tyon-
antajarekisteri/

Työnantajan velvoitteisiin työntekijän palkanmaksun 
suhteen kuuluvat ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut 
sekä työeläkemaksut. Nämä tiedot kulkeutuvat työnanta-
jarekisterin ylläpitäjälle tulorekisterin kautta. 

Tulorekisteri

Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon työnan-
tajan on ilmoitettava tehdystä työstä maksetut palkat, 
luontoisedut ja työkorvaukset viiden päivän kuluessa 
maksupäivästä. Nämä tulee aina ilmoittaa riippumatta 
siitä, kuuluuko yritys työnantajarekisteriin vai ei. 

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkat ja etuudet, 
joita sekä työntekijöille tai yrittäjälle itselleen maksetaan. 
Vuodesta 2021 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös 
eläke- ja etuustiedot. Poikkeuksena tähän luetaan toimi-
nimiyrittäjät, joiden yksityisnostoja ei rinnasteta palk-
kaan, eikä niitä siten tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin. Jos 
toiminimiyrittäjä on palkannut työntekijän, tämän tulot 
on puolestaan ilmoitettava tulorekisteriin. 

Suomen Fysioterapeuttien 
jäsenyys

Suomen Fysioterapeuteilla on hyviä etuja yrittäjä-
jäsenille ja liittyminen jäseneksi kannattaa. Liittoon voi 
kuulua joko jonkin jäsenyhdistyksen kautta tai suoraan 
henkilöjäsenenä. Lisätietoa yrittäjäjäsenyydestä ja eduista 
saa osoitteesta 

 https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/
jasenyys/yrittajajasenyys/

http://www.avi.fi/web/avi/yritysmuotoiset-palveluntuottajat
http://www.avi.fi/web/avi/yritysmuotoiset-palveluntuottajat
http://www.avi.fi/web/avi/itsenaiset-ammatinharjoittajat
http://www.avi.fi/web/avi/itsenaiset-ammatinharjoittajat
https://yrityksen-perustaminen.net/tyonantajarekisteri/
https://yrityksen-perustaminen.net/tyonantajarekisteri/
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/ jasenyys/yrittajajasenyys/
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/ jasenyys/yrittajajasenyys/
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Jos yrittäjä on ollut Suomen Fysioterapeutit ry:n pal-
kansaajajäsenenä ennen yrityksen perustamista, kannat-
taa muistaa ilmoittaa myös liitolle jäsenyyden muutokses-
ta yrittäjäjäseneksi. 

Musiikkilupa

Jos yrityksessä soitetaan musiikkia julkisesti asiakasti-
loissa tai hoitohuoneessa taustamusiikkina, tarvitaan sitä 
varten musiikkilupa. 

Musiikkilupaa voi ajatella sijoituksena omaan liike-
toimintaan, se tekee asioimisesta miellyttävämpää ja tuo 
mukavan tunnelman. Lisäksi musiikin tekijät saavat heille 
kuuluvan korvauksen. 

Musiikkilupa tulee hankkia riippumatta siitä, mitä mu-
siikkia, tai mistä lähteestä musiikkia soitetaan (TV, radio, 
tietokone, suoratoistopalvelut jne.). Musiikkiluvan hinta 
määräytyy yrityksen toimialan ja liiketilan koon mukaan.■

Lisätietoa:

  www.avi.fi
  www.ytj.fi
  www.vero.fi
  www.musiikkiluvat.fi

http://www.avi.fi
http://www.ytj.fi
http://www.vero.fi
http://www.musiikkiluvat.fi
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Pakolliset vakuutukset

Fysioterapiayrittäjän pakollisiin vakuutuksiin kuuluvat 
yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus, potilasvakuutus 
sekä toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Lisäk-
si niille yrittäjille, joilla on palkattuja työntekijöitä, on 
pakollista hankkia työntekijöilleen työeläkevakuutus eli 
TyEL, tapaturmavakuutus sekä työttömyysvakuutus. 

YEL-vakuutus

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille omassa yrityk-
sessään työskenteleville 18–67-vuotiaille toiminimi- ja 
kevytyrittäjille, ay:n yhtiömiehille sekä ky:n vastuunalaisil-
le yhtiömiehille, joiden työtulo on yli 7958,99 € vuodessa 
(vuoden 2020 raja). Lisäksi Oy:n johtavassa asemassa 
oleva henkilö, jonka omistusosuus yhtiöstä yksin on yli 30 
% tai perheenjäsenen kanssa yli 50 %, kuuluu YELin piiriin.

YEL on haettava puolen vuoden sisällä toiminnan 
aloittamisesta, ja sen määrän voi jokainen päättää itse 
määrittämällä oman työpanoksensa arvon. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että YEL -maksut maksetaan eläkeva-
kuutusyhtiölle sen vuositulon mukaan, jonka yrittäjä itse 
ilmoittaa. 

YEL vakuutusmaksut ovat kaikissa eläkevakuutus-
yhtiöissä samanhintaiset, ja hinta on 24,1-25,6 % YEL-
työtulosta. YEL-työtulo kannattaa ilmoittaa totuutta 
vastaavaksi, sillä sen perusteella maksetaan Kelan 
sairaus- tai vanhempainpäivärahaa sekä tuleva eläke. 

Yrittäjän
vakuutukset4



14

Fysioterapeutti yrittäjänä
2020 © Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter ry

Ensimmäistä kertaa yritystoimintaa aloittava yrittäjä saa 
neljän ensimmäisen vuoden ajan 22 %:n alennuksen YEL-
vakuutusmaksuista. 

Potilasvakuutus

Potilasvakuutus korvaa potilaalle hoitotoimenpiteestä 
aiheutuneita vahinkoja, joten se on pakollinen kaikil-
le fysioterapiayrittäjille. Potilasvakuutuskeskus (PVK) 
huolehtii aiheutuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. 
Kun epäillään, että on käynyt potilasvahinko, tulee PVK:lle 
tehdä potilasvahinkoilmoitus. Tämän tekemisessä apua 
saa tarvittaessa kunkin terveydenhuoltoyksikön potilas-
asiamieheltä. Suomen Fysioterapeuttien yrittäjäjäsenten 
jäsenyyteen sisältyvät potilasasiamiespalvelut.

 https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysiotera-
pia/fysioterapia-ammattina/potilaan-asema/

Vastuuvakuutus

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilöjäsenen työs-
sään aiheuttama henkilö- tai esinevahinko, joista vakuu-
tettu on korvausvastuussa.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun 
käyttämisestä aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntiku-
lut, jotka ovat aiheutuneet työ- tai toimeksiantosuhteen 
riita-asioista. 

Suomen Fysioterapeutit ry tarjoaa yrittäjäjäsenil-
leen jäsenetuna potilasvakuutuksen, potilasasiamiehen 
palvelut sekä toiminnan vastuu- ja oikeusturvavakuutuk-
sen, mikäli yrittäjä toimii ammatinharjoittajana tai yksin 
omassa yrityksessään. 

TyEL-vakuutus

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijänsä 
eläketurvasta. TyEL-vakuutus tarjoaa työntekijälle turvaa 
työkyvyttömyyden sekä vanhuuden varalle. Työnantajalle 
työeläkevakuutus maksaa keskimäärin 16,95 % työnteki-
jän palkasta. 

Työttömyysvakuutus

Työnantajan tulee maksaa työttömyysvakuutus-
maksua, jos palkkaa maksetaan työntekijälle yli 1300 € 

kalenterivuoden aikana. Työnantajan osuus työttömyys-
vakuutuksesta on 0.45 % palkasta, ja työntekijän osuus 
1,25 % palkasta. Työnantaja pidättää palkasta työntekijän 
osuuden, ja maksaa sen tulorekisteriin merkittyjen tieto-
jen mukaan työllisyysrahastolle. 

Tapaturmavakuutus

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä työtapatur-
mien ja ammattitautien varalta, jos työntekijälle maksettu 
palkka ylittää 1300 € kalenterivuoden aikana. Tapaturma-
vakuutus korvaa työssä, työpaikalla tai työmatkalla sattu-
neet tapaturmat sekä työn aiheuttamat ammattitaudit.

YEL-vakuutuksen piirissä oleville yrittäjille tapaturma-
vakuutus ei ole pakollinen, mutta he voivat ottaa myös 
itselleen samansisältöisen vakuutuksen.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Edellä mainittujen pakollisten vakuutusten lisäksi 
yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisia vakuutuksia turvatakseen 
itsensä sekä yrityksensä toiminnan. Yrityksen riskikartoi-
tusta tehdessä on siis hyvä ottaa huomioon, millaisia va-
hinkoja yrityksen toiminnan aikana voi sattua ja huolehtia 
siitä, että näihin tilanteisiin on voimassa oleva ja vahingot 
kattava vakuutus.

Vapaaehtoisia vakuutuksia on lukuisia, mm. yrittä-
jän tapaturmavakuutus, yrityksen omaisuusvakuutus ja 
keskeytysvakuutus. Näistä vakuutuksista saa lisää tietoa 
vakuutusyhtiöiltä. Vakuutukset kannattaa kilpailuttaa ja 
selvittää tarkkaan, mitä vakuutusehdot sisältävät, jotta 
tiedät mitä vakuutuksista vahinkotilanteissa korvataan. ■

Lisätietoa:

  www.vero.fi
  www.yrittajat.fi
  www.uusyritys.fi
  www.tyollisyysrahasto.fi
  www.suomenfysioterapeutit.fi

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/fysioterapia-ammattina/potilaan-asema/
https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/fysioterapia-ammattina/potilaan-asema/
http://www.vero.fi
http://www.yrittajat.fi
http://www.uusyritys.fi
http://www.tyollisyysrahasto.fi
http://www.suomenfysioterapeutit.fi
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Kaikki liike- ja ammatinharjoittajat ovat kirjanpitolain 
mukaan kirjanpitovelvollisia. Aloittavan yrittäjän onkin 
tärkeää löytää itselleen hyvä ja osaava kirjanpitäjä. 
Kirjanpidon ammattilainen tekee kirjanpidon nopeasti ja 
tarkasti, ja yrittäjä saa itse keskittyä oman osaamisensa 
kehittämiseen ja palvelunsa tuottamiseen. Samalla yrittä-
jällä on joku, jolta kysyä neuvoa taloushallintaan, rahoi-
tukseen tai vaikka palkanlaskentaan liittyvissä asioissa. 

Jos et tiedä kenen puoleen kääntyä kirjanpidon suh-
teen, taloushallintoliiton sivuilta https://taloushallintoliit-
to.fi/tilitoimistot/tilitoimistohaku voi hakea hakusanalla 
oman paikkakunnan auktorisoituja tilitoimistoja, joiden 
osaaminen ja toimintamallit on tarkistettu. 

Asiantuntevasta kirjanpitäjästä huolimatta yrittäjän 
olisi hyvä itsekin tietää kirjanpidosta ainakin perusteet. 
Aloittavalle yrittäjälle on olemassa oppaita ja koulutuk-
sia, joissa käydään taloushallinnan perusteita läpi.

Kirjanpitoaineiston säilyttäminen

Kirjanpitäjän kanssa on hyvä sopia, mitkä asiat ovat 
kirjanpitäjän, ja mitkä yrittäjän vastuulla. Kaikki laskut 
ja kuitit tulee säilyttää kirjanpitoa varten, ja tehdä niihin 
selkeät merkinnät, mitä kulua mikäkin tosite koskee. 

Tilikauden tositteet ja kirjanpitoaineisto on säilytet-
tävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka 

Kirjanpito5

https://taloushallintoliitto.fi/tilitoimistot/tilitoimistohaku
https://taloushallintoliitto.fi/tilitoimistot/tilitoimistohaku
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aikana tilikausi on päättynyt. Itse kirjanpito, tilinpäätös, 
toimintakertomus on puolestaan säilytettävä 10 vuotta 
tilikauden päättymisestä. ■

Lisätietoa:

  www.vero.fi
  www.yrittajat.fi
  www.taloushallintoliitto.fi

http://www.vero.fi
http://www.yrittajat.fi
http://www.taloushallintoliitto.fi
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Kaikilla Suomessa pysyvästi asuvilla on oikeus saada 
hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa. Terveyspalveluissa on 
taattava yhdenvertaisuus ja potilaan ihmisarvoa, vakau-
musta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Lisäksi potilaalla 
on oikeus saada itseään koskevia tietoja, ja pyytää korja-
uksia hänen mielestään virheellisiin potilasasiakirjoihin. 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on löydettävissä 
osoitteesta:

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/
19920785

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjes-
tämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, hoitavan tahon 
toimesta laadittuja asiakirjoja, jotka sisältävät potilaan 
henkilökohtaisia tai terveydentilaa koskevia tietoja. Myös 
ajanvarauskirjat ja -järjestelmät sekä erilaiset tekniset 
tallenteet ovat potilasasiakirjoja. Nämä yhdessä muodos-
tavat potilasrekisterin. 

Potilasasiakirjojen tarkoitus on palvella potilaan 
hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Niistä on tul-
tava riittävän laajasti ja ymmärrettävästi esiin tarpeelliset 
hoitotoimenpiteet sekä jatkohoidon tarve. Näin potilas-
asiakirjat palvelevat terveydenhuollon turvallisuutta sekä 
laadunvalvontaa. Samalla hyvin kirjatut potilasasiakirjat 
tuovat fysioterapeutille oikeusturvaa liittyen potilaan 
hoitoon ja mahdollisiin seurauksiin.

Potilaan asema
ja oikeudet6

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
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Kirjaaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on siirrytty raken-
teiseen kirjaamiseen, jonka tarkoituksena on yhdenmu-
kaistaa terveydenhuollon kirjaamista ja siten varmistaa 
hoidon laatu. Rakenteiseen kirjaamiseen on löydettävissä 
oppaita osoitteessa www.thl.fi.

Jokaiseen fysioterapiaprosessiin tulee merkitä  
seuraavat tiedot:

• Tulosyy, esitiedot ja nykytila
• Havainnot ja tutkimustulokset
• Ongelmat, terveysriskit
• Johtopäätökset
• Hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta
• Loppulausunto

Merkinnät potilasasiakirjoihin tulee tehdä viivytyk-
settä, viimeistään viiden vuorokauden sisällä käynnistä. 
Valviran verkkosivuilta www.valvira.fi löytyy hyvät ohjeet 
potilasasiakirjoista sekä kuka saa tehdä niihin merkintöjä 
ja miten. Potilaalla on oikeus saada nähtäväksi häntä 
koskevat potilasasiakirjat ja pyytää niihin korjauksia. 
Tarkastusoikeus on henkilökohtainen ja siitä määrätään 
henkilötietolaissa.

Potilasasiakirjojen säilyttäminen

Potilasasiakirjojen säilytyksestä vastaa se tervey-
denhuollon toimintayksikkö tai ammattihenkilö, jonka 
toiminnassa potilasasiakirjat ovat syntyneet. Ostopalve-
luissa potilasasiakirjojen säilytyksestä vastaa kuitenkin 
ostopalvelun järjestäjä. Fysioterapeuttiyrittäjän kannalta 
olennaista on tietää, että suurin osa dokumenteista, kuten 
potilaan perustiedot ja keskeiset hoitotiedot sisältävät 
asiakirjat, on säilytettävä 12 vuotta potilaan kuolemasta 
tai jos siitä ei ole tietoa, niin sitten 120 vuotta potilaan 
syntymästä. Ajanvarauskirjat on säilytettävä 12 vuotta vii-
meisen käynnin toteutumisesta ja saapumatta jääneiden 
potilaidenkin läheteasiakirjat on säilytettävä 12 vuotta 
lähetteen saapumisesta. Jos potilasasiakirjat siirretään 
toiseen hoitoyksikköön, on alkuperäisen hoitoyksikön 
merkittävä potilastietoihinsa, minne asiakirjat on siirretty. 

Tarkat ohjeet erityyppisten potilasasiakirjojen säilyttä-
misestä löytyvät osoitteesta (ks. taulukko sivulla):

THL on koonnut terveydenhuollon kirjaamisohjeita:

 https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-
terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-kirjaa-
misohjeet

Kanta-palvelut

Suomessa on otettu käyttöön Kanta-palvelut, jotka 
muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukoko-
naisuuden kansalaisille ja hoitavien tahojen käytettäväksi.  
Yksityisen terveydenhuollon toimijalle, ja siten myös fysio-
terapiayrittäjälle, tämän keskitetyn arkiston käyttöönotto 
on pakollista, mikäli potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys 
toteutetaan sähköisesti kantasertifioidussa järjestelmässä.

Kanta-palvelujen etuna on, että kaikki potilaan tiedot 
ovat aina turvallisesti hoitavan tahon saatavilla. Lisäksi 
potilas pääsee itse tarkistamaan häntä koskevat tie-
dot. Kun Kanta-palvelut on käytössä, tulevat sähköiset 
asiakirjat säilytetyksi siellä automaattisesti lain vaatiman 
määräajan.

Fysioterapiayrittäjän on siis huomioitava potilastieto-
järjestelmää hankkiessaan se, onko kyseisestä järjestel-
mästä mahdollisuus liittyä Kanta-palveluihin. 

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus

Potilasasiakirjat ovat salassapidettäviä, joten niitä ei 
saa lain mukaan näyttää eikä kopioida sivullisille. Vuonna 
2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR, eli 
General Data Protection Regulation) mukaan henkilötie-
tojen käsittelyn tulee olla tietosuojalain mukaista ja se 
velvoittaa kaikkia rekisterinpitäjiä. Rekisterinpitäjän on 
suojattava henkilötiedot luvattomalta ja lainvastaiselta 
käsittelyltä sekä varmistettava, etteivät tiedot häviä, 
tuhoudu tai vahingoitu millään tavalla. Tarpeen vaatiessa 
on pystyttävä osoittamaan, että henkilötietojen käsittelyn 
periaatteita on noudatettu. 

Rekisterinpitäjän tulee huolehtia myös siitä, että poti-
laalle informoidaan, millaiseen rekisteriin tiedot tallen-
netaan. Tämä suositellaan tehtäväksi kirjallisena, jolloin 
potilas antaa omalla allekirjoituksellaan luvan tietojen 
tallentamiseen. Tietojen tallentamisen yhteydessä on 
syytä myös varmistua potilaan henkilöllisyydestä, jotta 
vältetään harvinaiset, mutta mahdolliset henkilöllisyysri-
kokset. ■

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/
20090298

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-kirjaamisohjeet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-kirjaamisohjeet
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/kirjaaminen/terveydenhuollon-kirjaamisohjeet
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298
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Lisätietoa:

  www.thl.fi
  www.valvira.fi
  www.kanta.fi
  www.tietosuoja.fi
  www.yrittajat.fi

http://www.thl.fi
http://www.valvira.fi
http://www.kanta.fi
http://www.tietosuoja.fi
http://www.yrittajat.fi
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Lakisääteinen työterveyshuolto koskee 
kaikkia työnantajia, mutta ei yrittäjää itseään. 
Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen 
työterveyshuollon ja saada siihen Kelan 
korvauksia. Työterveyshuoltoa toteutettaessa 
lähtökohtana ovat työstä ja työpaikan olo-
suhteista johtuvat terveyden haitat ja vaarat. 
Työterveyshuoltoon kuuluvat työpaikkaselvi-
tykset, terveystarkastukset, työhön liittyvistä 
terveyden vaaroista tiedottaminen ja niihin 
liittyvä tarpeellinen ohjaus sekä ensiapuvalmi-
udesta huolehtiminen.

Kela korvaa yrittäjän työterveyshuollon 
kustannuksia, jos yrittäjällä on YEL vakuu-
tus ja sen lisäksi:

• työterveyshuollon palveluntuottajan 
kanssa voimassa oleva työterveys-
huoltosopimus

• voimassa oleva työterveyshuollon 
toimintasuunnitelma

• voimassa oleva työpaikkaselvitys. 

Jos kaikki ylläolevat seikat täyttyvät, Kela 
korvaa yrittäjän ehkäisevästä työterveyshuol-
lon toimista 60 %. Jos ehkäisevän työterveys-
huollon lisäksi työterveyshuoltosopimuksessa 
on erikseen sovittu sairaanhoitopalveluista, 
näistä korvataan 50 %. Sekä ennaltaehkäise-
vään työterveyshuoltoon että sairaanhoitoon 

tarkistetaan vuosittain korvauskatto, jonka 
ylimenevältä osalta kustannukset jäävät 
yrittäjän maksettaviksi. Nämä löytyvät 
Kelan sivuilta:

 https://www.kela.fi/tyonantajat-tyo-
terveyshuolto-korvauksen-maara

Korvaukset yrittäjän työterveyshuollon 
kustannuksista tulee hakea kuuden kuukau-
den kuluessa kustannusten syntymisestä.

Mikäli yrityksellä on työntekijöitä, 
ehkäisevä työterveyshuolto on pakolli-
nen. Tämän lisäksi on mahdollisuus sopia 
sairaanhoitopalveluista. Korvausta työnte-
kijöiden työterveyshuollon kustannuksista 
on haettava kuuden kuukauden kuluessa 
yrityksen tilikauden päättymisestä.   ■

Yrittäjän 
työterveyshuolto7

Lisätietoa:

  www.ttl.fi
  www.kela.fi

https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara
https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara
http://www.ttl.fi
http://www.kela.fi
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Yrittäjän edellytykset työttömyysturvaan ovat erilaiset 
kuin palkansaajalla. Jos yrittäjä jää työttömäksi, hänen 
tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työ- ja elin-
keinotoimistoon (TE). TE-toimistossa selvitetään yrittäjän 
mahdollisuus työttömyyskorvaukseen sen perusteella, 
onko henkilö työttömyysturvalain määrittelyn mukai-
nen yrittäjä. TE-palvelujen työttömyysturvaneuvonta 
osaa neuvoa mikä tilanne kulloinkin on, ja miten yrittäjä 
missäkin tilanteessa määritellään työttömyysturvan piiriin 
kuuluvaksi.

Työttömyysetuutta voi saada siinä vaiheessa, kun työl-
listyminen yrityksessä on päättynyt tai yritys on kokonaan 
lopetettu. Tämä tarkoittaa toiminimiyrittäjän kohdalla 
YEL-vakuutuksen päättymistä sekä tuotannollisen ja  
taloudellisen toiminnan loppumista. Osakeyhtiöltä vaadi-
taan edellisen lisäksi myös yrityksen poistamista ennak-
koperintä- ja työnantajarekisteristä. 

Edellisten lisäksi tarkistetaan vielä yrittäjän työllisty-
minen siten, että yrittäjän on tullut toimia vähintään 15 
kuukautta yrittäjänä edeltäneiden neljän vuoden aikana. 

Kaikki määritelmät yrittäjän työttömyyteen liittyen 
ovat löydettävissä työttömyysturvalain toisessa luvussa 
osoitteessa.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/ 
20021290

Yrittäjän 
työttömyysturva8

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290
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Yrittäjäkassa

Yrittäjäkassa on tarkoitettu yrittäjille, yrityksen 
osaomistajille sekä ammatinharjoittajille toimialasta ja 
yritysmuodosta riippumatta. Yrittäjällä on siis mahdolli-
suus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan maksamalla 
vapaaehtoista työttömyysvakuutusta Yrittäjäkassaan.

Kassan jäseneksi liittyessään yrittäjä määrittelee itse 
työttömyysvakuutuksensa tason, joka ei saa olla YEL-
vuosityötuloa suurempi, mutta kuitenkin vähintään 13.067  
€/v (vuonna 2020). Yrittäjäkassan jäsenmaksu on 1,4-2,6 % 
yrittäjän ottamaan työttömyysvakuutuksen tasosta. 

Yrittäjän jäätyä työttömäksi TE-toimisto tarkistaa, 
onko yrittäjä oikeutettu työttömyysturvaan. Tämän 
jälkeen kassan jäsen voi hakea ansiosidonnaista työttö-
myysturvaa, joka on minimivuosityötulollakin hieman 
suurempi kuin Kelan työttömyyspäiväraha. Edellytyksenä 
kassan ansiosidonnaiselle päivärahalle on 15 kuukauden 
yrittäjyys ja saman pituinen kassan jäsenyys. 

Jälkisuoja

Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyvä henkilö säilyttää 
oikeuden palkansaajan työttömyysturvaan enintään 18 
kuukautta yrittäjyyden alkamisesta lukien. Jos ryhtyy pää-
toimiseksi yrittäjäksi, terveydenhuoltoalan työttömyyskas-
sa suosittelee, että yrittäjä siirtyy yrittäjille tarkoitettuun 
työttömyyskassaan heti yritystoiminnan käynnistyttyä.

Jälkisuoja tarkoittaa sitä, että mikäli yritystoiminta 
joudutaan lopettamaan 18 kk:n kuluessa yritystoiminnan 
aloittamisesta, yrittäjällä on mahdollisuus ansiosidon-
naiseen päivärahaan yrittäjyyttä edeltäneen palkkatulon 
perusteella. ■

Yrittäjän 
työttömyysturva

Lisätietoa:

  www.syt.fi
  www.tyj.fi
  www.te-palvelut.fi

  www.tehytk.fi

http://www.syt.fi
http://www.tyj.fi
http://www.te-palvelut.fi
http://www.tehytk.fi
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Työsuhteeseen liittyvät säännökset

Työsuhteen keskeinen säännöstö koostuu työlaeista ja 
-asetuksista sekä erilaisista työelämää koskevista viran-
omaismääräyksistä. Seuraavassa käsitellään pääpiirteit-
täin työsopimus-, työaika- ja vuosilomalakia.

Lain määräykset ovat pääsääntöisesti pakottavia. 
Pakottavuus tarkoittaa sitä, että asiasta ei voida sopia 
työntekijän etuja heikentäen. Jos säännös on tahdonval-
tainen, toisin sopiminen on mahdollista joko työehtosopi-
muksella tai joissakin tapauksissa työnantajan ja työnteki-
jän välisellä työsopimuksella.

Koska em. laeista käsitellään vain joitakin pääkohtia, 
eikä selvitys ole siis läheskään tyhjentävä, on ongelman 
ratkaisussa käytettävä apuna myös viimeisintä lakiteks-
tiä. Tulkinta-apua ongelmatilanteissa löytyy myös alan 
kirjallisuudesta. Monia työsuhteeseen liittyviä säännöksiä, 
kuten esim. työsuojelulainsäädäntöä, yhdenvertaisuusla-
kia ja lakia yksityisyyden suojasta työelämässä ei käsitellä 
lainkaan.

Myös työehtosopimusten tarkempi selvittäminen jää 
esityksen ulkopuolelle. Mikäli työsuhteessa noudatetaan  
esim. terveyspalvelualan työehtosopimusta, kyseinen 
työehtosopimus muodostaa työsuhteen ehtojen vähim-
mäistason.

Työsuhde ja sen
keskeiset seikat9
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Työsopimuslaki

Työsopimuslakia voidaan pitää työelämän perusla-
kina. Laki jakaantuu 14 lukuun. Ensimmäisessä luvussa 
käsitellään yleisiä säännöksiä, toisessa ja kolmannessa 
luvussa työnantajan ja työntekijän velvoitteita. Lomautta-
misesta on oma lukunsa ja työsopimuksen päättämiseen 
liittyviä määräyksiä löytyy useista eri luvuista.

1. luku Yleiset säännökset

Lain soveltamisala (1 §)

Lakia sovelletaan sopimukseen, jolla työntekijä 
sitoutuu tekemään henkilökohtaisesti työtä työnantajan 
lukuun palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. 

Poikkeukset soveltamisalasta (2 §)

Laissa on mainittu kolme eri tilannetta, joissa työsopi- 
muslakia ei sovelleta. Viranhaltijat ovat edelleenkin lain 
soveltamisalan ulkopuolella. Lakia ei sovelleta myöskään 
tavanomaiseen harrastustoimintaan. Kysymyksessä voi 
olla esim. urheiluseuroissa ja nuorisoyhdistyksissä toimi- 
minen. Myös vapaaehtoistoiminta, kuten vammais- ja las-
tensuojelulainsäädännön perustella tapahtuva tukihen- 
kilö- ja tukiperhetoiminta, jää yleensä lain soveltamisalan 
ulkopuolella.

Harrastustoiminnan ja työsuhteisen työn rajanveto 
saattaa joissakin tilanteissa olla ongelmallinen. Tällöin 
joudutaan kiinnittämään huomiota ainakin työstä mak- 
settavaan vastikkeeseen, ansiotarkoitukseen ja työstä 
saatavan hyödyn kohteeseen. Pelkästään se seikka, että 
toiminta tapahtuu yleishyödyllisen yhteisön piirissä, ei 
sulje pois mahdollisuutta soveltaa työsopimuslakia.

Edelleen lain soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty 
ne työt, joista säädetään erikseen lailla. Tällaisia eri-
tyislakeja ovat esim. merimieslaki, laki ammatillisesta 
koulutuksesta (oppisopimus) ja laki kotitaloustyöntekijän 
työsuhteesta. Myös perhe- ja omaishoitajista ja työharjoit- 
telusta on erilliset säännökset.

Työsopimuksen muoto ja kesto (3 §)

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti ja 
sähköisesti. Työsopimuksen oikeusvaikutusten kannalta ei 

Työsuhde ja sen
keskeiset seikat

ole merkitystä, mitä kolmesta sopimustavasta käytetään. 
Mahdollisen jälkeenpäin tar- vittavan näytön kannalta on 
kuitenkin suositeltavaa tehdä aina kirjallinen työsopimus.

Lähtökohtaisesti työsopimus on edelleenkin voimassa 
toistaiseksi. Perustellusta syystä sopimus voidaan tehdä 
määräaikaiseksi. Jos sopimus on tehty työnantajan aloit-
teesta ilman perusteltua syytä määräaikaiseksi, pidetään 
sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Perusteltuna 
syynä voidaan pitää esimerkiksi työn luonnetta, sijaisuut-
ta, harjoittelua tai muuta näihin rinnastettavaa perustet-
ta sekä yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön 
liittyvää syytä.

Työsopimuksen muotoa koskeva määräys on säädetty 
työntekijän suojaksi. Näin pyritään estämään työntekijän 
työsuhdeturvan kiertäminen. Lain perusteluissa on laajasti 
käsitelty erilaisia määräaikaisiin työsopimuksiin liittyviä 
tilanteita. Perustelujen mukaan määräaikaisen sopimuk-
sen käyttö on perusteltua, kun kysymys on määrätyn työn 
tai työkokonaisuuden suorittamisesta. Samoin voidaan 
menetellä silloin, kun kysymys on lyhytaikaisesta, mää-
rätystä työstä, mikäli tällaista työtä ei teetetä jatkuvasti. 
Yleensä työn kausiluonteisuus voi oikeuttaa määräai-
kaisen sopimuksen tekoon. Toisaalta lain perustelujen 
mukaan jatkuva, vuosittain toistuva 9-10 kuukauden työ- 
jakso ei enää olisikaan kausiluonteista työtä.

Laki kieltää myös toistuvien määräaikaisten työsopi-
musten käytön silloin, kun määräaikaisten työsopimusten 
lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä 
muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoima-
tarpeen pysyväksi. 

Koeaika (4 §)

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia pääsäännön 
mukaan enintää kuuden kuukauden koeajasta, joka alkaa 
työnteon aloittamisesta. Määräaikaisessa työsuhteessa 
koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta, 
kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Jos työntekijä on koe-
aikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi 
poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa 
kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajak-
soihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden.

 Mikäli työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on 
määräys koeajasta, työnantajan on ilmoitettava koeaika-
ehdon soveltamisesta työsopimusta solmittaessa.
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 Muussa tapauksessa koeaikaehtoa ei voida soveltaa 
työsuhteessa Koeaikaa ei voida liittää peräkkäisiin, samo-
jen sopimuskumppanien välillä tehtyihin työsopimuksiin, 
mikäli kysymys on samoista tai samankaltaisista työtehtä-
vistä. Uudesta koeajasta sopiminen saattaa kuitenkin olla 
mahdollista työntekijän asemassa tapahtuneen huomat-
tavan muutoksen vuoksi.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin 
puolin purkaa. Sopimusta ei saa kuitenkaan purkaa työn-
tekijän suojaksi säädetyn syrjintäkiellon  vastaisesti (2:2.1 
§).Työsopimusta ei myöskään saa purkaa koeajan tarkoi- 
tukseen nähden epäasiallisella perusteella. Työnantajan 
purkaessa työsopimuksen perusteen on liityttävä työnte-
kijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa. Perusteen on 
oltava myös todellinen, esimerkiksi aiheettomat epäilyt 
työntekijän terveydentilasta ovat epäasiallisia perusteita.

Työsuhteen kestosta riippuvat etuudet (5 §)
 
Monet työstä johtuvat etuudet ovat riippuvaisia työ- 

sopimuksen kestosta. Jos työsuhde katkeaa vaikka vain 
muutamaksi päiväksi, alkaa työsopimuksen kestoon liit- 
tyvän etuuden laskenta taas uudelleen. 

Työsuhde-etuuksien kannalta työsuhteen katsotaan 
jatkuneen yhdenjaksoisena, jos työnantajan ja työntekijän 
välillä on tehty peräkkäisiä, keskeytymättömiä tai vain 
lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia sopi-
muksia. Sopimusten väliin jäävää keskeytyksen pituutta 
ei ole määritelty. Asia ratkaistaan kussakin tapauksessa 
erikseen.

Liikkeen luovutus (10 §)

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti 
yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toisel-
le työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena 
harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen sa-
mana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutus muodostuu 
tietystä, oikeuskäytännön muokkaamasta kokonaisuudes-
ta. Tulkintatilanteet joudutaan siten ratkaisemaan aina 
kokonaisharkintaa käyttäen.

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä 
voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät 
uudelle omistajalle tai haltijalle.

Luovuttaja ja luovutuksensaaja vastaavat yhteisvas- 

tuullisesti ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän 
palkka- tai muusta työsuhteesta johtuvasta saatavasta. 
Jos muuta ei ole sovittu, luovuttaja on kuitenkin vastuus- 
sa luovutuksensaajalle ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta.

Työsopimuksen irtisanomisoikeudesta liikkeen luovu-
tuksen yhteydessä on säännelty 7 luvun 5:ssä.

2. luku Työnantajan velvollisuudet

Yleisvelvoite (1 §)

Työnantajan on edistettävä suhteitaan työntekijöihin 
sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan on 
siis huolehdittava hyvästä työilmapiiristä. Työnantajan 
on huolehdittava myös siitä, että työntekijä selviytyy 
työstään erilaisissa yrityksen muutostilanteissa. Tämä 
tarkoittaa lain perustelujen mukaan esimerkiksi opasta-
mista, perehdyttämistä tai kouluttamista työn muutoksien 
vaatimalla tavalla. Edelleen työnantajan on pyrittävä 
edistämään työntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä kyky-
jensä mukaan työurallaan.

Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu (2 §)

Ilman hyväksyttävää perustetta työnantaja ei saa 
asettaa työntekijöitä eri asemaan iän, terveydentilan, kan-
sallisen tai etnisen alkuperän, sukupuolisen suuntautunei-
suuden, kielen, uskonnon, mielipiteen, perhesuhteiden, 
ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen toiminnan tai muun 
näihin verrattavan seikan vuoksi. Työnantajan on nouda-
tettava syrjintäkieltoa myös ottaessaan työntekijöitä 
työhön.

Ilman perusteltua asiallista syytä ei osa-aikaisissa ja 
määräaikaisissa työsuhteissa saa pelkästään työsopimuk-
sen kestoajan ja työajan pituuden vuoksi soveltaa epä- 
edullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa.

Säännöstä täydentää vielä määräys, jonka mukaan 
työnantajan on muutoinkin kohdeltava työntekijöitä ta- 
sapuolisesti. Tästä voidaan poiketa ainoastaan työnte-
kijöiden tehtäviin ja asemaan liittyvästä perustellusta 
syystä.

 
Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle 
työntekijälle (5 §)

Kun työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa osa-aikatyötä 
tekeville työntekijöille sopiviin tehtäviin, työnantajan 
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on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöilleen. Osa-
aikatyöntekijät ohittavat taloudellisilla ja tuotannollisilla 
perusteilla irtisanotut, työnantajan takaisinottovelvolli-
suuden piirissä olevat työntekijät (6 luku 6 §).

Pykälän toisen momentin mukaan työnantajan on 
järjestettävä osa-aikatyöntekijälle työn vastaanottamisen 
edellyttämää koulutusta. Lisäksi koulutuksen tulee olla 
työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjes- 
tettävissä.

Vapautuvista työ- paikoista tiedottaminen (6 §)

Työnantajan on ilmoitettava vapautuvista työpaikois-
taan yleisesti yrityksessä tai työpaikalla omaksutun käy-
tännön mukaisesti. Työpaikoista on ilmoitettava siten, että 
myös osa-aikaisilla ja määräaikaisilla työntekijöillä on 
samat mahdollisuudet hakeutua vapaana oleviin työpaik-
koihin kuin vakituisilla tai kokoaikaisilla työntekijöillä.

Työehtosopimusten yleissitovuus ja yleissitovuuden 
vahvistaminen ja voimassaolo (7-8 §)

Jos työsopimuksen ehto on ristiriidassa yleissitovan 
työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on 
ehto mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan 
työehtosopimuksen määräystä.

Yleissitovuuden vahvistaa työehtosopimuksen yleis-
sitovuudenvahvistamislautakunta. Lautakunnan puheen-
johtajan ja kaksi jäsentä nimeää valtioneuvosto viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Lautakunnan päätöksestä voidaan 
valittaa työtuomioistuimeen, jonka päätös on lopullinen. 
Lautakunta toimittaa yleissitovaksi vahvistetun työehtoso-
pimuksen myös tietoverkkoon.

Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettava 
työehtosopimus (9 §)

Vuokratyösuhteessa työntekijä tekee työsopimuksen 
vuokrausyrityksen kanssa. Tämän työsopimuksen perus-
teella työntekijä työskentelee ns. käyttäjäyrityksessä, joka 
taas on sopimussuhteessa vuokrausfirmaan. Pääsään-
nön mukaan työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät 
vuokrausyritystä sitovan työehtosopimuksen mukaan ja 
toissijaisesti käyttäjäyritystä sitovan työehtosopimuksen 
mukaan.
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Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa
(10 §)

Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopi-
musta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä 
vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Sairausajan palkka (11 §)

Kun työntekijä on estynyt tekemästä työtään sairau-
den tai tapaturman johdosta, jota hän ei ole aiheuttanut 
tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, hänellä on 
oikeus saada palkkansa sanotun esteen aikana. Palkka 
maksetaan sairauden tai tapaturman kestämisaikana 
enintään sen alkamispäivää seuranneen yhdeksännen 
arkipäivän loppuun saakka. Jos työsuhde on kestänyt alle 
kuukauden, työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 
prosenttia palkastaan. Palkanmaksuvelvollisuus on edellä 
mainittua aikaa lyhyempi, jos työntekijän oikeus sairaus-
vakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa aikaisemmin.

 
Palkan maksuaika ja -kausi (13 §)

Palkka on maksettava palkanmaksukauden viimei-
senä päivänä, jos toisin ei sovita. Palkka on maksettava 
pääsääntöisesti vähintään kerran kuukaudessa. Jos 
aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika, palk-
ka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. 
Palkanmaksun viivästyessä työntekijällä on oikeus saada 
viivästyskorkoa.

Palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä (14 §)

Palkanmaksukausi päättyy työsuhteen päättyessä. Jos 
saatavan suoritus viivästyy, työntekijällä on oikeus saada 
korkolain mukaista viivästyskorkoa ja lisäksi palkkansa 
enintään kuudelta päivältä. Edellytyksenä on kuitenkin, 
että saatava on riidaton eikä viivästyminen johdu työn-
antajan laskuvirheestä tai muusta siihen rinnastettavasta 
erehdyksestä. Jos näin ei ole, työntekijän on huomautet-
tava työnantajaa saatavan viivästymisestä kuukauden ku-
luessa työsuhteen päättymisestä. Huomautuksen jälkeen 
työnantajalla on kolme arkipäivää aikaa maksaa saatava.

3. luku Työntekijän velvollisuudet

Kilpaileva toiminta (3 §)

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai 
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harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen 
työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa 
hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän 
tavan vastaisena kilpailutekona. Määräyksen sovelta-
minen edellyttää , että työntekijän toiminta ilmeisesti 
vahingoittaa työnantajaa. Pelkkä vahingon mahdollisuus 
ei sinänsä riitä. Hyvän tavan vastaisuutta on tarkasteltava 
tapauskohtaisesti. Jos työnantaja on tietoinen kilpaile-
vasta toiminnasta jo työsuhdetta solmittaessa, ei kysymys 
ole säännöksen tarkoittamasta toiminnasta. Työsuhteen 
aikana työnantaja ja työntekijä voivat sopia kilpailevan 
toiminnan sallimisesta.

Työntekijä ei saa työsuhteen aikana ryhtyä myöskään 
kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimen-
piteisiin, joita edellä selostetulla tavalla ei voida pitää 
hyväksyttävinä.

Kilpailukieltosopimus (5 §)

Suomen Fysioterapeutit ei suosittele kilpailukieltolau-
sekkeita osaksi työsopimuksia.

Kilpailukieltosopimuksella rajoitetaan työntekijän 
oikeutta harjoittaa työsuhteen päättymisen jälkeen 
työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa toisen palveluk-
sessa tai omaan lukuun. Tätä määräystä on tarkasteltava 
yhdessä 3 §:n kilpailevaa toimintaa koskevan säännöksen 
kanssa. Toiminnan tulee siten ilmeisesti vahingoittaa 
työnantajaa. Lain perustelujen mukaan lähtökohtana on 
se, että jos toiminta ei ole kiellettyä työsuhteen aikana, 
ei se ole sitä myöhemminkään työsuhteen päättymisen 
jälkeen.

Kilpailukieltosopimus voidaan tehdä vain työnan-
tajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen 
painavasta syystä. Kilpailukieltosopimuksen tekeminen 
edellyttää työnantajan todellista kilpailunrajoitustarvetta.
Yleisten edellytysten vastaisesti tehty sopimus on mitätön.
Perustetta arvioitaessa on otettava huomioon muun 
ohella työnantajan toiminnan laatu ja liike- ja ammat-
tisalaisuuden ylläpitämisestä tai työnantajan järjestämäs-
tä erityiskoulutuksesta johtuva suojan tarve. Lisäksi merki- 
tystä on myös työntekijän asemalla ja tehtävillä. Arvio 
joudutaan tekemään aina tapauskohtaisesti. Perustelujen 
mukaan sopimuksen sallittavuus liittyy usein tuotekehi-
tys-, tutkimus tai muuhun vastaavaan toimintaan. Sopi-
musten sallittavuus on yleisempää sellaisissa tehtävissä, 
joissa tiedon ja tekniikan nopea uudistuminen ja kehitty-
minen ovat tuotantotoiminnan tunnusomaisia piirteitä.

Pääsääntöisesti kilpailukieltosopimus voi olla voi-
massa enintään kuusi kuukautta. Sopimukseen voi liittyä 
myös enintään kuuden kuukauden palkkaa vastaava 
sopimussakko. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, 
jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. 
Sopimus on myös siltä osin mitätön kuin se on tehty vas-
toin tämän pykälän määräyksiä.

5. luku Lomauttaminen

Lomauttamisen määritelmä (1 §)

Lomauttaminen tarkoittaa työnantajan päätökseen tai 
aloitteeseen perustuvaa sopimusta, jonka mukaan työnte-
ko ja palkanmaksu väliaikaisesti keskeytetään työsuhteen 
pysyessä muutoin voimassa. Kun 2 §: n perusteet täyttyvät, 
työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräajaksi tai 
toistaiseksi. Lomauttaminen voidaan toteuttaa keskeyt-
tämällä työnteko kokonaan tai lyhentämällä työntekijän 
viikoittaista tai vuorokautista työaikaa.

Lomauttamisen perusteet (2 §)

Lomauttamisen tarpeen tulee johtua tuotannollisista 
tai taloudellisista syistä.Työntekijä voidaan lomauttaa, 
jos:

1. työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen 
peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai

2. työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä 
ovat vähentyneet tilapäisesti, eikä työnantaja voi 
kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa 
työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulu-
tusta.Tilapäisyys on kyseessä, jos lomautuksen 
arvioidaan kestävän enintään 90 päivää.

Työnantaja voi lomauttaa myös määräaikaisessa työ-
suhteessa olevan työntekijän. Edellytyksenä on kuitenkin 
se, että työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen 
työntekijä, jos tämä olisi työssä.

Yrityksissä, joissa on vähintään 20 työntekijää, tulee 
noudattaa lakia yhteistoiminnasta yrityksissä.

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/
20070334

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070334
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Ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen (3 §)

Työnantajan on esitettävä työntekijälle ennakkoselvi- 
tys lomautuksen perusteista, sen arvioidusta laajuudesta, 
toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Sel- 
vitys on esitettävä viipymättä lomautuksen tarpeen tultua 
työnantajan tietoon. Kun työnantaja on antanut edellä 
mainitun selvityksen, työnantajan on ennen lomautusil-
moituksen antamista varattava työntekijöille tai heidän 
edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityk-
sestä.

Lomautusilmoitus ja todistus lomauttamisesta (4-5 §)

Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle henki- 
lökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen 
alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökoh- 
taisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa 
ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava 
lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu 
kesto.

Työntekijän pyynnöstä työnantajan on annettava 
lomautuksesta kirjallinen todistus. Todistuksesta on selvit-
tävä ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto 
tai arvioitu kesto.

Työhönpaluu lomautuksen jälkeen (6 §)

Työntekijä voi lomautuksen ajaksi ottaa muuta työtä. 
Kun työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan 
on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään seitsemää 
päivää aikaisemmin, jos toisin ei ole sovittu.Työntekijällä 
on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan 
kanssa tekemänsä työsopimus sen kestosta riippumatta 
viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen.Viiden päivän 
irtisanomisaika koskee myös määräaikaisia työsopimuk-
sia.

Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen (7 §)

Työntekijä voi lomautusaikana irtisanoa työsopimuk-
sensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos 
työntekijä tietää lomautuksen päättymisajan, tätä oikeut-
ta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän 
päivän aikana.

Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen lomautuksen 
kestäessä, työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palk-
kaan. Työntekijällä on oikeus irtisanomisajan palkkaan 

myös irtisanoutuessaan kokoaikaisen lomautuksen kestet-
tyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää.

6. luku Yleiset säännökset työsopimuksen  
päättämisestä

Määräaikaiset sopimukset (1 §)

Määräaikainen työsopimus sitoo osapuolia sopimus-
kauden loppuun saakka, mikäli muuta ei sovita. Sopimus 
voidaan purkaa 8 luvussa ja 1 luvun 4 §:ssä mainittujen 
perusteiden täyttyessä. Jos sopimus on solmittu irtisano-
misenvaraiseksi voidaan se myös irtisanoa. Lisäksi mää- 
räaikaisenkin työsopimuksen irtisanomiseen liittyvät tietyt 
poikkeustilanteet, kuten yrityksen konkurssi, omistajan 
kuolema, yrityssaneerausmenettely ja liikkeen luovutus.

Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi solmittu sopi- 
mus voidaan viiden vuoden kuluttua irtisanoa kuten tois- 
taiseksi voimassa oleva työsopimus.

Yleiset irtisanomisajat (3 §)

Jos muuta ei ole sovittu, työnantajan noudatettavat 
irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 
ovat:

1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään 1 
vuoden,

2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden 
mutta enintään neljä vuotta,

3. kaksi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä 
mutta enintään kahdeksan vuotta,

4. neljä kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kah-
deksan mutta enintään 12 vuotta,

5. kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 
vuotta

Jos muuta ei ole sovittu, työntekijän noudatettavat 
irtisanomisajat työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 
ovat:

1. 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi 
vuotta,

2. yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi 
vuotta

Sovittaessa irtisanomisaika voi olla enintään kuusi 
kuukautta. Työnantajan irtisanomisaika voidaan sopia 
työntekijän irtisanomisaikaa pidemmäksi. Työntekijä saa 
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aina noudattaa työnantajan irtisanomisaikaa, jos se on 
työntekijän irtisanomisaikaa lyhyempi. (2 §)

Työtodistus (7 §)

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus työsuhteen 
päättyessä työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. 
Ainoastaan työntekijän pyynnöstä todistukseen kirjataan 
maininta työsuhteen päättymisen syystä ja arvolause 
työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Työntekijällä on oikeus saada työtodistus 10 vuoden 
kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työnte-
ki- jän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin vaadit-
tava viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. 
Mikäli työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, 
työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta 
on annettava vain siinä tapauksessa, että työtodistuksen 
antamisesta ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta haittaa. 
Samoin edellytyksin työntekijälle on annettava uusi työto-
distus kadonneen tai turmeltuneen todistuksen tilalle.

7. luku Työsopimuksen irtisanomisperusteet

Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet 
(2 §)

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisa-
noa asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisena perus-
teena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, 
työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 
vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Asiallisena ja paina-
vana perusteena voidaan pitää myös sellaisten työnteki-
jän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista 
muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene 
selviytymään työtehtävistään.

Työsopimuksen irtisanomistilannetta on tarkasteltava 
aina kokonaisarviolla ottamalla huomioon kaikki asiaan 
vaikuttavat seikat. Laissa on erikseen lueteltu esimerkkejä 
tilanteista, joiden vallitessa kysymys ei ole asiallisesta ja 
painavasta perusteesta. Esimerkiksi työntekijän sairautta, 
vammaa tai tapaturmaa ei voida pitää asiallisena ja pai-
navana irtisanomisperusteena, ellei työntekijän työkyky 
ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäai-
kaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt-
tää sopimussuhteen jatkamista.
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Kun kysymys on työsuhteeseen liittyvien velvollisuuk- 
sien rikkomisesta,työnantajan on pääsääntöisesti annet- 
tava työntekijälle varoitus ennen työsopimuksen irtisa- 
nomista. Ennen työsopimuksen irtisanomista työnantajan 
on varattava työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi 
työsopimuksen päättämisen syistä (9:2 §). Tämän jälkeen 
työnantajan on vielä selvitettävä, olisiko irtisanominen 
vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

8. luku Työsopimuksen purkaminen

Purkamisperuste ja purkamisoikeuden raukeaminen 
(1-2 §)

Työsopimus voidaan purkaa erittäin painavasta syystä. 
Kysymys on siis irtisanomisperustetta painavammasta 
syystä. Erittäin painavana syynä voidaan pitää toisen so-
pijapuolen vakavaa sopimusrikkomusta. Työsopimuksen 
purkuperustetta on käytettävä määräajassa. Työsopimus 
on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun sopijapuoli sai 
tiedon purkuperusteen täyttymisestä. Muussa tapauksessa 
purkamisoikeus raukeaa.

 
12. luku Vahingonkorvausvelvollisuus

Korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämi-
sestä (2 §)

Työnantajan päättäessä työsopimuksen perusteetto-
masti työntekijä on pääsääntöisesti oikeutettu saamaan 
3-24 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Hen-
kilöstön edustaja voi vastaavasti saada korkeintaan 30 
kuukauden palkan.

Työttömyyspäivärahan vaikutus vahingonkorvauksen 
ja korvauksen maksamiseen (3 §)

Edellä mainittu korvaus on hyvitystä ennen tuomi-
on julistamista tai antamista syntyneistä työttömyyden 
aiheuttamista palkkaetujen menetyksistä on siitä vähen-
nettävä:

1. 75 prosenttia kyseiseltä ajalta maksetusta ansio- 
sidonnaisesta työttömyyspäivärahasta

2. 80 prosenttia kyseiseltä ajalta maksetusta perus- 
päivärahasta

3. kyseiseltä ajalta maksettu työmarkkinatuki koko-
naisuudessaan.

Tuomioistuin voi tehdä myös edellä mainittua pie- 
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nemmän vähennyksen tai jättää vähennyksen kokonaan 
tekemättä. Asiaa harkitessaan tuomioistuimen tulee ottaa 
huomioon korvauksen määrä, työntekijän taloudelliset ja 
sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus.

Vähennyksen määrän työnantaja maksaa Työllisyys-
rahastolle. Edellä mainittuja määräyksiä on noudattava 
myös silloin, kun korvauksesta sovitaan.

 
13. luku Erinäisiä säännöksiä

Vanhentuminen ja kanneaika (9 §)

Palkkasaatavien ja muiden työsuhteesta johtuvien 
saatavien vanhentumisaika työsuhteen aikana on viisi 
vuotta erääntymispäivästä. Työntekijälle aiheutuneen 
henkilövahingon korvaamisessa vanhentumisaika on kym-
menen vuotta. Työsuhteen päätyttyä saatavan vanhentu-
misaika on kuitenkin kaksi vuotta työsuhteen päättymi-
sestä lukien. 

Vuosilomalaki

Vuosiloman pituus

Vuosilomaa ansaitaan 1.4. alkavan ja 31.3. päättyvän 
lomanmääräytymisvuoden aikana. Työntekijän lomaoi- 
keus on työsuhteen kestosta riippuen 2 tai 2,5 arkipäivää 
kultakin  täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Lomaa 
kertyy jokaiselta 14 työpäivää sisältävältä kuukaudelta. 
Jos työntekijä on sopimuksen mukaisesti työssä siten, ettei 
hänelle kerry ainoatakaan 14 työpäivää sisältävää loman-
määräytymiskuukautta tai vain osa kalenterikuukausista 
sisältää 14 työpäivää, katsotaan 35 työtuntia sisältävät 
kuukaudet täysiksi lomanmääräytymiskuukausiksi (5-6 §).

Työssäolon veroinen aika

Työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, 
jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan 
työntekijälle palkan. Tyypillisimmät tapaukset liittyvät 
perhevapaisiin, jolloin huomioon otetaan äitiys-, erityisäi-
tiys-, isyys tai vanhempainvapaan, tilapäisen hoitovapaan 
ja pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aika.

Toinen merkittävä työssäolon veroinen aika koskee 
sairauspoissaoloja (75 työpäivää). 35 tunnin piirissä ole- 
ville on omat laskentasäännöt sairaus- ja kuntoutustapa-
usten (42 kalenteripäivää) sekä opintovapaa- ja lomautus-

tapausten (105 kalenteripäivää) osalta (7 §).

Työntekijän oikeus vapaaseen

Jos työntekijä ei kuulu 14 päivän tai 35 tunnin ansain- 
tasäännön piiriin, voi hän halutessaan saada vapaata 
työsuhteen kestäessä 2 arkipäivää kultakin kalenterikuu- 
kaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Tässä 
on kyseessä vuosiloman ansaintajärjestelmän ulkopuo-
lella oleva erillinen vapaajärjestelmä. Vapaan pituus on 
sidottu työsuhteen kestoon, ei työn määrään. Työntekijä 
itse päättää, pitääkö hän ja kuinka monta kertynyttä 
vapaapäivää. Vapaa pidetään työsuhteen aikana, ja siltä 
ajalta maksetaan työntekijälle lomakorvausta 9 % tai 
11,5 % työsuhteen keston mukaan. Jos työntekijä on ollut 
estynyt tekemästä työtä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan vuoksi, lomakorvauksen perusteena 
olevaan palkkaan lisätään poissaolon ajalta saamatta 
jäänyt palkka (8,16 §).

Edellä mainittu oikeus vapaaseen siltä osin kuin lo-
maa ei ole pidetty, on myös sellaisella työntekijällä, joka 
on tehnyt samalle työnantajalle työtä työsopimuslain 1 
luvun 5 §:ssä tarkoitetuin tavoin toistuvien määräaikaisten 
työsopimusten perusteella (ns. ketjusopimukset). Vapaan 
pituus määräytyy 5-7 §:n perusteella (8 §).

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta 
vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palk-
kansa. Myös palkkaan kuuluvat luontoisedut annetaan 
vuosiloman ajalta vähentämättöminä. Vuosilomapalkka 
on pääsääntöisesti maksettava ennen loman alkamista (9, 
15 §).

Kuukausipalkkaisen työntekijän palkka on suhteutet-
tava loma- ja työssäolojaksoihin siten, että se vastaa työn-
tekijälle muutoin vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa. 
Lomapalkka lasketaan jakamalla kuukausipalkka 25:llä ja 
kertomalla saatu päiväpalkka vuosilomapäivien luku-
määrällä. Jos näin laskettu palkka ei vastaa työntekijälle 
muutoin lomaa vastaavalta ajalta maksettavaa palkkaa, 
lomapalkka tasataan seuraavan palkanmaksun yhteydes-
sä työntekijän todellista palkkaa vastaavaksi (10 §).

Tuntipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka saadaan 
kertomalla hänen keskipäiväpalkkansa laissa määrätyllä 
kertoimella. Keskipäiväpalkka saadaan pääsääntöisesti 
jakamalla lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon 
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ajalta maksettu palkka lomanmääräytymisvuoden aikana 
tehtyjen työpäivien lukumäärällä (11 §).

Jos työntekijän vuosiloma määräytyy ns. 35 tunnin 
säännön mukaan, maksetaan hänelle lomakorvauksena 
9 % tai 31.3. mennessä vuoden keskeytymättä jatkuneissa 
työsuhteissa 11,5 % edellisen lomanmääräytymisvuoden 
palkasta. Hätätyöstä tai ylityöstä maksettavaa korotusta 
ei oteta huomioon. Tässä prosenttiperusteisessa vuosi-
lomapalkan laskennassa otetaan merkittävässä määrin 
huomioon myös 7 §:n mukaisesta työssäolon veroisesta 
ajasta saamatta jäänyt palkka (12 §).

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä

Kun työsuhde päättyy, eikä työntekijä ole ehtinyt pitää 
vuosilomaansa, maksetaan hänelle lomakorvausta, joka 
lasketaan kuten vuosiloma-ajan palkka. Jos työsuhde on 
päättyessään jatkunut vähintään vuoden, työntekijällä on 
kuluvan lomanmääräytymisvuoden alusta oikeus saada 
lomakorvausta 5 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen 
(2,5 pv/kk) mukaan määräytyvää lomaa vastaavalta ajalta 
(17 §).

Sopimus vuosilomaetuuksien siirtämisestä

Sopiessaan ennen työsuhteen päättymistä uudesta 
työsuhteesta, työnantaja ja työntekijä saavat sopia myös 
siitä, että työntekijän ennen työsuhteen päättymistä ker- 
tyneet vuosilomaetuudet siirretään annettaviksi seuraa-
van työsuhteen aikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Työsopimuslain mukaan työntekijän työsuhteesta 
johtuvat saatavat, esim. vuosilomakorvaus, erääntyvät 
maksettaviksi työsuhteen päättyessä. Lyhyissä, toistuvissa 
määräaikaisissa työsuhteissa tämä voi johtaa siihen, että 
työntekijälle ei synny yhdenkään työsuhteen perusteella 
oikeutta loman pitämiseen.

Työnantaja ja työntekijä voivat kirjallisesti sopia 
vuosilomaetuuksien siirtämisestä. Samassa yhteydessä on 
sovittava myös uudesta työsopimuksesta. Näin työntekijä 
voisi kerätä yhteen useasta eri työsopimuksesta kertyneet 
vuosilomaetuudet (18 §).

Vuosiloman antaminen

Vuosilomasta 24 arkipäivää on sijoitettava lomakau- 
delle 2.5.- 30.9. (kesäloma). Muu osa lomasta (talviloma) 
on annettava viimeistään ennen seuraavan vuoden 

huhtikuun loppua. Kesä- ja talviloma on annettava yh-
denjaksoisena. Kuitenkin 12 arkipäivää ylittävä kesäloma 
voidaan jakaa, jos se on välttämätöntä töiden käynnissä 
pitämiseksi (20 §).

Työnantaja määrää loman ajankohdan kuultuaan 
työntekijää. Loman ajankohdasta on ilmoitettava työn-
tekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. 
Jos tämä ei ole mahdollista, on noudatettava vähintään 
kahden viikon ilmoitusaikaa. Ilman työntekijän suostu-
musta loma ei voi alkaa työntekijän vapaapäivänä, jos 
tämä johtaisi lomapäivien lukumäärän vähenemiseen. 
Ainoastaan sovittaessa loma voidaan sijoittaa työntekijän 
äitiys- ja isyysvapaan ajaksi (22-24 §).

 
Vuosiloman jakaminen työsuhteen kestäessä

Edellä mainitusta poiketen työnantaja ja työntekijä 
voivat sopia 12 arkipäivää ylittävän loman osan pitämi- 
sestä yhdessä tai useammassa jaksossa. Sovittaessa loma 
voidaan sijoittaa ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenteri-
vuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy 
seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Näin lomaa 
voitaisiin pitää etukäteen ennen lomakauden alkua. 
Lisäksi voidaan sopia 12 arkipäivää ylittävän lomanosan 
pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden 
päättymisestä. Tässä tilanteessa siis osa lomasta voitaisiin 
säästää seuraavalle lomakaudelle.

Työnantaja ja työntekijä saavat työntekijän aloitteesta 
sopia 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä 
lyhennettynä työaikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
On huomattava, että vuosiloman jakamisesta voidaan 
sopia kussakin yksittäisessä tapauksessa vain työsuhteen 
aikana, ei työsuhdetta solmittaessa (21 §).

Kanneaika

Työntekijän oikeus vuosilomapalkkaan tai lomakorva- 
ukseen raukeaa, jos kannetta ei nosteta kahden vuoden 
kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana 
vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus mak-
settava. Työsuhteen päätyttyä saatavaa koskeva kanne on 
nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päätty- 
misestä. (34 §).
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Työaikalaki

Työajaksi luettava aika

Työajaksi lasketaan työhön käytetyn ajan lisäksi se 
aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla 
työnantajan käytettävissä. Päivittäisiä lepoaikoja ei las-
keta työaikaan, jos työntekijä saa näinä aikoina esteettö-
mästi poistua työpaikalta. Matkaan käytetty aika luetaan 
työaikaan, jos sitä samalla pidetään työsuorituksena. 
Varallaoloaikaa ei lasketa työaikaan (3 ja 4 §).

Säännöllinen työaika

Työaikalain mukainen säännöllinen työaika on enin- 
tään 40 tuntia viikossa ja 8 tuntia päivässä. Viikoittainen 
säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimäärin 40 
tunniksi enintään 52 viikon ajanjaksona. Laissa mainituis-
sa töissä voidaan säännöllinen työaika järjestää jaksotyö-
nä, jolloin pääsäännön mukaan työskennellään kahdessa 
viikossa enintään 80 tuntia tai kolmessa viikossa enintään 
120 tuntia (5 ja 7 §).

Lisä ja ylityö

Lisätyötä on työ, joka ylittää sopimuksen mukaisen 
työajan, mutta ei lakisääteistä työaikaa (esim. 8 h/vrk, 40 
h/vk). Ylityötä on työ, joka yli tää lakisääteisen enimmäis- 
työajan (16 §).

Ylityötä voidaan teettää vain työntekijän suostumuk- 
sella. Suostumus on annettava joka kerta erikseen ennen 
ylityön teettämistä. Jos töiden järjestelyt sitä vaativat, voi- 
daan suostumus antaa etukäteen määrätyksi lyhyehköksi 
ajanjaksoksi.

Myös lisätyön teettäminen edellyttää työntekijän 
suostumusta, jollei lisätyöstä ole sovittu työsopimuksessa. 
Tällöinkin työntekijällä on oikeus kieltäytyä lisätyöstä 
työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä perustellus-
ta henkilökohtaisesta syystä (17 §). Lisätyöstä maksetaan 
vähintään sovitulta säännölliseltä työajalta laskettavaa 
palkkaa vastaava korvaus, käytännössä useimmiten yksin-
kertainen tuntipalkka.

Vuorokautinen (yli 8 h) ylityökorvaus on kahdelta 
ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja tämän jälkeen 100 %. 
Viikoittainen (yli 40 h ) ylityökorvaus on 50 %. Jaksotyön 
ylityökorvauksista on omat säännökset (20 §).
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Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka voidaan sopia 
vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-
aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana (21 §).

Päivittäiset lepoajat

Jos vuorokautinen työaika on kuutta tuntia pidem-
pi, eikä työntekijän työpaikalla olo ole työn jatkumisen 
kannalta välttämätöntä, hänelle on annettava vähintään 
tunnin kestävä lepoaika. Tänä aikana työntekijä saa 
poistua työpaikalta, jolloin lepoaikaa ei lueta työaikaan. 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia myös lyhyemmästä, 
kuitenkin vähintään puolen tunnin mittaisesta lepoajasta. 
Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun 
tai loppuun (24 §).

Vuorokausilepo ja viikottainen vapaa-aika

Vuorokausilepo on annettava jokaisen työvuoron 
alkamista seuraavan 24 tunnin aikana. Lepoaika on pää-
sääntöisesti vähintään 11 tuntia (25 §). Työntekijälle on 
järjestettävä kerran viikossa toistuva, vähintään 35 tuntia 
kestävä keskeytymätön vapaa-aika,

 

Ohjeita työsopimuksen tekemiseen

• Fysioterapia-alan yrityksistä suurin osa on pienyri-
tyksiä, jotka eivät kuulu fyöehtosopimusten piiriin.
Yksityisellä terveyspalveluallalla on työehtosopi-
mus, jota voidaan sopia noudatettavaksi.

• Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjalli-
sesti tai sähköisesti. On suositeltavaa tehdä aina 
työsopimus kirjallisena. Jos kirjallista sopimusta 
ei tehdä, tulee työntekijän saada kuukauden ku-
luessa kirjallinen selvitys suullisen työsopimuksen 
ehdoista.

• Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimas-
sa olevaksi tai määräaikaiseksi. Määräaikaisen 
sopimuksen solmimiseen tulee olla perusteltu syy, 
esimerkiksi määrätyn työn tai työkokonaisuuden 
suorittaminen.

• Jos työsuhteen alussa halutaan noudattaa koeai-
kaa, sen pituus voi olla enintään kuusi kuukautta. 
Myös määräaikaisessa työsuhteessa voi olla 
koeaika, kuitenkin niin, että sen pituus voi olla 
enintään puolet työsopimuksen kestosta tai, jos 
kysymys on yli vuoden mittaisesta määräaikaises-
ta sopimuksesta, eniintän kuuusi kuukautta.

• Koeaikana työsuhde voidaan purkaa molemmin 
puolin asiallisin perustein ilman irtisanomisaikaa.

• Palkka on maksettava sovitun mukaan.Yli- ja 
sunnuntaityö- korvaukset on maksettava aina 
työaikalain tai noudatettavien työehtosopimusten 
mukaan ■



Sopimus ammatin- 
harjoittamisesta
kuntoutusyrityksessä

Nimi: Nimi:

Y-tunnus: Y-tunnus:

Osoite: Osoite:

Puhelinnumero: Puhelinnumero:

Koti- tai liikepaikka: Koti- tai liikepaikka:

Kuntoutusyritys Ammatinharjoittaja

Tällä sopimuksella sopijaosapuolet sopivat ammatinharjoittamisesta 

____________________________________________________________________________  - nimisen yrityksen tiloissa.

Toisena sopijaosapuolena on  _____________________________________________________- niminen kuntoutusyritys, 

jota tässä sopimuksessa kutsutaan kuntoutusyritykseksi ja toisena sopijaosapuolena _____________________________

________________________- niminen ammatinharjoittaja, jota tässä sopimuksessa kutsutaan ammatinharjoittajaksi.

■ Ammatinharjoittaja tekee työnsä itsenäisenä, henkilökohtaisesti vastuunalaisena henkilönä. Hän ei ole työ- tai toi-
misuhteessa kuntoutusyritykseen. Ammatinharjoittaja ei ole muutoinkaan toiminnassaan kuntoutusyrityksen johto- 
tai määräysvallan alainen.

■ Vastaanottoajoista sekä muista ammatinharjoittamiseen liittyvistä käytännön seikoista ammatinharjoittaja sopii 
erikseen kuntoutusyrityksen kanssa erillisellä, tämän sopimuksen liitteenä olevalla sopimuksella.

■ Kuntoutusyritys tarjoaa ammatinharjoittajan toiminnan edellyttämät ja käyttötarkoitukseen soveltuvat tilat, koneet, 
kaluston ja välineistön sekä kuntoutusyrityksen henkilökunnan palvelut ja huolehtii ajanvarauksesta. Erityispalve-
luista sovitaan tämän sopimuksen liitteenä olevalla erillisellä sopimuksella.

■ Kuntoutusyritys tarjoaa ammatinharjoittajan käyttöön potilastietojärjestelmän sekä huolehtii ammatinharjoittajan 
laatimien potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja arkistoinnista. Ammatinharjoittaja on laissa tarkoitettu rekisterin-
pitäjä ja kuntoutusyritys rekisterin tekninen ylläpitäjä. Ammatinharjoittaja vastaa potilasrekisteriin tallennettujen 
tietojen ja asiakirjojen säilyttämisestä tämän sopimuksen päätyttyä, ja tällä on oikeus saada kaikki hänen asiakkais-
taan siihen tallennetut tiedot ja asiakirjat sopimuksen päättyessä tosiasiallisia kustannuksia vastaavaa kulukorva-
usta vastaan. Kuntoutusyrityksellä on oikeus säilyttää nämä tiedot potilastietojärjestelmässään tämän sopimuksen 
päätyttyä ainoastaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai lakiin perustuvan velvollisuuden täyttämiseksi.

■ Kuntoutusyritys huolehtii ammatinharjoittajan palvelujen ilmoittelusta ja markkinoinnista osana kuntoutusyrityksen 
muuta ilmoittelua ja markkinointia ottaen huomioon mm. aluehallintoviraston terveydenhuollon markkinoinnista 
antamat ohjeet.

■ Kuntoutusyritys sitoutuu jakamaan asiakkaat tasapuolisesti hoitolaitoksessa toimiville ammatinharjoittajille niissä 
tapauksissa, joissa asiakas ei erikseen nimeä kenen ammatinharjoittajan vastaanotolle hän haluaa.

■ Mikäli kuntoutusyritys tarjoaa sellaisia palveluja, jotka eivät liity ammatinharjoittajan työhön, ammatinharjoittaja 
suosittelee asiakkailleen kuntoutusyrityksen palveluja.

■ Kuntoutusyritys huolehtii ammatinharjoittajan palkkioiden perinnästä ja tilittämisestä ammatinharjoittajalle. 
Tilityspäivämäärä on _________ . Ammatinharjoittaja ja kuntoutusyritys kantavat kumpikin osaltaan palkkioiden 
mahdolliseen suorittamatta jäämiseen liittyvän luottotappioriskin.



■ Ammatinharjoittaja maksaa kuntoutusyritykselle 4 - kohdassa mainitusta käytöstä liitteenä olevassa sopimuksessa sovittujen 
periaatteiden mukaisesti.

■ Ammatinharjoittaja huolehtii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti kaikista ammatinharjoittamisesta aiheutuvista veroistaan ja 
hänen tulee olla merkittynä ennakkoperintärekisteriin sekä muihin terveydenhuollon valvontaviranomaisten edellyttämiin 
rekistereihin. Ammatinharjoittaja vastaa edelleen henkilökohtaisesta eläketurvastaan omalla kustannuksellaan. Ammatinhar-
joittaja ottaa myös kaikki tointaan varten tarvittavat vakuutukset omalla kustannuksellaan. Ammatinharjoittaja vastaa itse 
kaikista tässä sopimuskohdassa aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista laiminlyönneistä aiheutuvista seuraamuksista.

■ Kuntoutusyritys vastaa potilasmiehen nimeämisestä ja kustannuksista ellei toisin sovita.
■ Ammatinharjoittaja sitoutuu olemaan harjoittamatta kuntoutusyrityksen tiloissa tapahtuvan oman praktiikkansa tai hoitolai-

toksen toimintaan liittyvän toiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa. Tästä sopimuskohdasta tarkoitetusta velvoitteesta amma-
tinharjoittaja voi vapautua ainoastaan kirjallisella sopimuksella kuntoutusyrityksen kanssa. Kilpailevan toiminnan kielto on 
voimassa sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli ammatinharjoittaja rikkoo tätä sopimuskohtaa, hän joutuu maksamaan 5000 €:n 
sopimussakon.

■ Tämä sopimus voidaan päättää irtisanomalla. Irtisanomisaika on kuntoutusyrityksen irtisanoessa sopimuksen kolme kuukautta 
ja ammatinharjoittajan irtisanoessa tämän sopimuksen kolme kuukautta.

■ Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten yhteisellä sopimuksella.

■ Tämä sopimus tulee voimaan

 Aika:_____ . _____ . __________  Paikka: _________________________________________________________________

■  Aika, paikka ja allekirjoitukset

Päivämäärä

Paikkakunta

 _____ . _____ . __________
Kuntoutusyrittäjän edustaja

Ammatinharjoittaja



Tämä sopimus on lisäsopimus __________________________________________________________________________________ -nimisen kuntoutusyrityksen ja 

______________________________________________________________________________ -nimisen ammatinharjoittajan 

_____ . _____ . __________ solmimaan ammatinharjoittamissopimukseen.

■  Vastaanottoajat 

Ammatinharjoittajan vastaanottoajoista sovitaan erikseen sopimusosapuolten välillä.

■  Tilat ja välineet

Kuntoutusyritys tarjoaa ammatinharjoittajan käyttöön liitteenä olevasta pohjapiirustuksesta ilmenevät tilat. Tilat ovat käytettä-
vissä sovittuina vastaanottoaikoina. Ammatinharjoittajalla on kuntoutusyrityksen kustantamana käytettävissä oheisen luettelon 
mukaiset koneet, kalusto, välineistö, kulutustavarat sekä kuntoutusyrityksen muut palvelut:  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Tilat ja luettelossa mainittu muu laitteisto yms. on ammatinharjoittajan käytettävissä ainoastaan sopimuksessa tarkoitettuun 
työhön ellei muusta ole kirjallisesti sovittu.

■  Vuokra ja muut kustannukset (valitse vaihtoehto)

□ Vaihtoehto 1 

 Kuntoutusyritys perii joka kuukausi ammatinharjoittajasopimuksessa sekä sen liitteessä mainituista kuntoutusyrityksen 

 tarjoamista tiloista ja välineistöstä vuokraa yhteensä ____________ euroa kuukaudessa kiinteää vuokraa ja ______ % 

 ammatinharjoittajan arvonlisäverottomasta laskutuksesta. Kiinteä vuokra maksetaan kuukausittain etukäteen viimeis-

 tään kunkin kuun ______. päivänä ja %-osuus jälkikäteen. 

 Ammatinharjoittaja toimittaa kuntoutusyritykselle pankin antaman omavelkaisen takuuvuokran vähintään ______ 
 kuukauden vuokran osalta. Mikäli ammatinharjoittaja suorittaa nyt mainitun vuokran lisäksi jotain lisäkorvausta 
 kuntoutusyritykselle, sovitaan tästä erikseen. 

□ Vaihtoehto 2

 Ammatinharjoittaja maksaa joka kuukausi ammatinharjoittajasopimuksessa sekä sen liitteessä mainituista kuntoutus-

 yrityksen tarjoamista tiloista ja välineistä ______ % ammatinharjoittajan arvonlisäverottomasta laskutuksesta. 

 Ammatinharjoittaja ei maksa tästä sopimuksesta erillistä kiinteää vuokraa. Sen sijaan, mikäli ammatinharjoittajalta 

 tämän sopimuksen perusteella laskutettavaksi lasketun prosenttiosuuden kertymä jää alle  ____________ euroa, on 

 ammatinharjoittajalta laskutettava summa kuitenkin aina vähintään sen verran (alin sallittu kertymä).

Liite sopimukseen
ammatinharjoittamisesta



■  Palkkioiden periminen

Ammatinharjoittaja voi antaa palkkioidensa perimisen kuntoutusyrityksen tehtäväksi tai se voi kuulua osana vuokra- tai % 

maksua.  Tällöin kuntoutusyritys perii perimispalkkionaan _______________ (xx €/kk, tai xx % palkkioista, tai xx €/lasku tms.). 

Luottotappioriskin kantaa ammatinharjoittaja ja kuntoutusyritys kumpikin omalla sopimuksessa kirjatulla osuudellaan. 
Normaalin laskutuksen lisäksi tehtävistä erityisistä perintätoimenpiteistä kuten tratan lähettämisestä vastaa kuntoutusyritys.

■  Voimaantulo

Tämä lisäsopimus astuu voimaan _____ . _____ . __________ 

■  Muuta

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

  
 

■  Aika, paikka ja allekirjoitukset

Päivämäärä

Paikkakunta

 _____ . _____ . __________
Kuntoutusyrittäjän edustaja

Ammatinharjoittaja



Etkö vielä kuulu lähes 2500 yrittäjäjäsenemme joukkoon? Asia 
kannattaa korjata heti, sillä Suomen Fysioterapeutit ajaa myös 
yrittäjien asiaa ja meiltä saat rahanarvoisia etuja jäsenyytesi 
vastineeksi.

Liitto tarjoaa itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville 
jäsenilleen esimerkiksi ammatilliset vakuutukset (*, joiden arvo 
erikseen ostettuna on jo suurempi, kuin yrittäjien vuosittainen 
jäsenmaksumme.

Keskeinen jäsenetumme on myös Fysioterapia-lehti. Se on alan 
ainoa suomalainen ammattilehti, joka tarjoaa keskimäärin 76 
sivua laadukasta sisältöä seitsemän kertaa vuodessa.

Tämän lisäksi saat mm.

• maksuttomat potilasasiamiehen palvelut
• maksuttoman neuvonnan ja juridiset palvelut
• runsaasti sekä täysin maksuttomia että hyvin edullisia 

ammatillisia webinaareja ja muuta yrittäjille suunnattua 
koulutusta.

Yrittäjäjäsenten oma kehittämisasiantuntija on aina 
käytettävissäsi, kun tarvitset ammattiin ja yrittäjyyteen liittyviä 
neuvoja.

Hei, fysioterapeuttiyrittäjä!

Liiton yrittäjäjäsenenä koen,
että etujani ajetaan ja

työtäni tuetaan!
*) Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhtey-
dessä tapahtuneen henkilövahingon, joka on Potilasvahinkolain 
mukaan korvattava. Ammatillinen vastuuvakuutus korvaa henki-
lön työssään aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon. Ammatil-
linen oikeusturvavakuutus korvaa työtä tehdessä aiheutuneet 
lakimiehen käyttämisestä syntyneet välttämättömät asianajo- ja 
oikeudenkäyntikulut riita- ja tietyin ehdoin myös rikosasioissa. 
Lue tarkat vakuutusedot: www.turva.fi/suomenfysioterapeutit

Netta Turunen, fysioterapeutti
Neuropoint, Porvoo

www.suomenfysioterapeutit.fi/yrittajat
Yrittäjien jäsenmaksu on vain 175 € vuodessa, lue lisää ja liity!

Lisätietoja yrittäjäjäsenyydestä:
Jarmo Mäkelä
kehittämisasiantuntija (yrittäjät)
p. 0207 199 597, 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi


