
1.12.2021

Muistio työehtosopimuksen 
jälkivaikutuksesta
sopimuksettomassa tilassa 

Hyvä Teollisuusliiton pääluottamusmies,

Työnantajapuoli – Teknologiateollisuuden 
työnantajat ry – on puheillaan ja toimillaan 
kyseenalaistanut työehtosopimuksen jälkivaiku-
tuksen. Kuten tiedätte, jälkivaikutuksella tarkoi-
tetaan työehtojen jatkumista ennallaan tilan-
teessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole 
solmittu vanhan sopimuksen päättymisen 
jälkeen. Tällainen tilanne on nyt käsillä teknolo-
giateollisuuden yrityksissä, kun joulukuun alusta 
siirryimme sopimuksettomaan tilaan. 

Työnantaja ei saa hyödyntää sopimuksetonta 
tilaa yksipuolisella ilmoituksella työehtojen tai 
palkkauksen heikentämiseksi. Jälkivaikutus on 
voimassa täysimääräisesti teknologiateollisuu-
den sopimusalalla. 

Valitettavasti työnantajapuolen toiminta on 
aiheuttanut ainakin jonkinlaista liikehdintää 
sopimuksettoman tilan hyväksi käyttämiseksi 
yksittäisissä yrityksissä. Teollisuusliiton tietoon 
on tullut muutamia yrityksiä, joissa henkilöstölle 
on ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen 
heikennyksistä 1.12. alkaen. Liiton arvio on, että 
lähtökohtaisesti alan yritykset noudattavat 
jälkivaikutusta, mutta kaikkeen on syytä varau-
tua.

Jos työnantaja yksipuolisesta heikentää työeh-
toja viitaten työehtosopimuksen päättymiseen, 
niin ole välittömästi yhteydessä Teollisuusliiton 
työsuhdeneuvonnan päivystysnumeroon 020 
690 447. Voit myös laittaa tiedon asiasta säh-
köpostilla sopimusvastaava Kari Lähteenmäelle 
( kari.lahteenmaki@teollisuusliitto.fi )

Tämä kysymys ja vastaus -muistio on koottu 
käyttöönne siltä varalta, että asia nousee 
keskusteluun työpaikallanne. Muistiossa pyri-
tään vastaamaan kaikkiin oleellisiin kysymyksiin 
työehtojen jälkivaikutuksesta. 

Teollisuusliitto on konsultoinut asiassa OTT 
varatuomari Jaana Paanetojaa, joka toimii työ- 

ja sosiaalioikeuden dosenttina Lapin yliopistossa 
sekä työoikeuden dosenttina Helsingin ja Itä-Suo-
men yliopistoissa. 

Mitä tarkoitetaan työehtosopimuksen 
jälkivaikutuksella?
Työehtosopimuksen jälkivaikutus on tapa turvata 
työntekijöiden työehdot tilanteessa, jossa uutta 
työehtosopimusta ei ole ehditty solmia vanhan 
sopimuksen päättymisen jälkeen. Jälkivaikutusoppi 
on tunnustettu vakiintuneesti lainsäädännössä ja sen 
esitöissä, oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä.

Käytännön tasolla jälkivaikutus ilmenee 1.12. alkaen 
teknologiateollisuuden yrityksissä. Työnantajan on 
lähtökohtaisesti jälkivaikutusopin mukaan noudatet-
tava kaikkia umpeutuneen työehtosopimuksen 
keskeisiä ehtoja sellaisenaan, eikä niitä saa muuttaa 
työnantajan yksipuolisella ilmoituksella. Esimerkiksi 
työrauhavelvoite ei kuitenkaan ole voimassa.

Mitkä kaikki työehdot ovat
jälkivaikutuksen piirissä?
Jälkivaikutus koskee kiistatta kaikkia työehtosopi-
muksessa sovittuja keskeisiä asioita kuten palkkaus-
ta, työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomissuojaa koske-
via ehtoja. Näiden ehtojen lisäksi vaikutus ulottuu 
myös esimerkiksi työpaikan työturvallisuutta sekä 
pääluottamusmiehen asemaa koskeviin työehtosopi-
musmääräyksiin. 

Onko jälkivaikutuksen kannalta merki-
tystä sillä, että uudesta työehtosopi-
muksesta neuvottelee nyt työnantaja-
puolella muodollisesti eri taho (Tekno-
logiateollisuuden työnantajat ry) kuin 
joka on ollut aiemman sopimuksen
osapuolena (Teknologiateollisuus ry)?
Ei ole. Jälkivaikutukseen ei vaikuta se, että uuden 
työehtosopimuksen solmivat kokonaan tai osin eri 
tahot kuin ne, jotka olivat lakanneen työehtosopi-
muksen osapuolina. Jälkivaikutus on olemassa myös 
tässä tilanteessa. 



Hyvä Teollisuusliiton pääluottamusmies,

Työnantajapuoli – Teknologiateollisuuden 
työnantajat ry – on puheillaan ja toimillaan 
kyseenalaistanut työehtosopimuksen jälkivaiku-
tuksen. Kuten tiedätte, jälkivaikutuksella tarkoi-
tetaan työehtojen jatkumista ennallaan tilan-
teessa, jossa uutta työehtosopimusta ei ole 
solmittu vanhan sopimuksen päättymisen 
jälkeen. Tällainen tilanne on nyt käsillä teknolo-
giateollisuuden yrityksissä, kun joulukuun alusta 
siirryimme sopimuksettomaan tilaan. 

Työnantaja ei saa hyödyntää sopimuksetonta 
tilaa yksipuolisella ilmoituksella työehtojen tai 
palkkauksen heikentämiseksi. Jälkivaikutus on 
voimassa täysimääräisesti teknologiateollisuu-
den sopimusalalla. 

Valitettavasti työnantajapuolen toiminta on 
aiheuttanut ainakin jonkinlaista liikehdintää 
sopimuksettoman tilan hyväksi käyttämiseksi 
yksittäisissä yrityksissä. Teollisuusliiton tietoon 
on tullut muutamia yrityksiä, joissa henkilöstölle 
on ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen 
heikennyksistä 1.12. alkaen. Liiton arvio on, että 
lähtökohtaisesti alan yritykset noudattavat 
jälkivaikutusta, mutta kaikkeen on syytä varau-
tua.

Jos työnantaja yksipuolisesta heikentää työeh-
toja viitaten työehtosopimuksen päättymiseen, 
niin ole välittömästi yhteydessä Teollisuusliiton 
työsuhdeneuvonnan päivystysnumeroon 020 
690 447. Voit myös laittaa tiedon asiasta säh-
köpostilla sopimusvastaava Kari Lähteenmäelle 
( kari.lahteenmaki@teollisuusliitto.fi )

Tämä kysymys ja vastaus -muistio on koottu 
käyttöönne siltä varalta, että asia nousee 
keskusteluun työpaikallanne. Muistiossa pyri-
tään vastaamaan kaikkiin oleellisiin kysymyksiin 
työehtojen jälkivaikutuksesta. 

Teollisuusliitto on konsultoinut asiassa OTT 
varatuomari Jaana Paanetojaa, joka toimii työ- 

ja sosiaalioikeuden dosenttina Lapin yliopistossa 
sekä työoikeuden dosenttina Helsingin ja Itä-Suo-
men yliopistoissa. 

Mitä tarkoitetaan työehtosopimuksen 
jälkivaikutuksella?
Työehtosopimuksen jälkivaikutus on tapa turvata 
työntekijöiden työehdot tilanteessa, jossa uutta 
työehtosopimusta ei ole ehditty solmia vanhan 
sopimuksen päättymisen jälkeen. Jälkivaikutusoppi 
on tunnustettu vakiintuneesti lainsäädännössä ja sen 
esitöissä, oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä.

Käytännön tasolla jälkivaikutus ilmenee 1.12. alkaen 
teknologiateollisuuden yrityksissä. Työnantajan on 
lähtökohtaisesti jälkivaikutusopin mukaan noudatet-
tava kaikkia umpeutuneen työehtosopimuksen 
keskeisiä ehtoja sellaisenaan, eikä niitä saa muuttaa 
työnantajan yksipuolisella ilmoituksella. Esimerkiksi 
työrauhavelvoite ei kuitenkaan ole voimassa.

Mitkä kaikki työehdot ovat
jälkivaikutuksen piirissä?
Jälkivaikutus koskee kiistatta kaikkia työehtosopi-
muksessa sovittuja keskeisiä asioita kuten palkkaus-
ta, työaikaa, vuosilomaa ja irtisanomissuojaa koske-
via ehtoja. Näiden ehtojen lisäksi vaikutus ulottuu 
myös esimerkiksi työpaikan työturvallisuutta sekä 
pääluottamusmiehen asemaa koskeviin työehtosopi-
musmääräyksiin. 

Onko jälkivaikutuksen kannalta merki-
tystä sillä, että uudesta työehtosopi-
muksesta neuvottelee nyt työnantaja-
puolella muodollisesti eri taho (Tekno-
logiateollisuuden työnantajat ry) kuin 
joka on ollut aiemman sopimuksen
osapuolena (Teknologiateollisuus ry)?
Ei ole. Jälkivaikutukseen ei vaikuta se, että uuden 
työehtosopimuksen solmivat kokonaan tai osin eri 
tahot kuin ne, jotka olivat lakanneen työehtosopi-
muksen osapuolina. Jälkivaikutus on olemassa myös 
tässä tilanteessa. 

Voivatko työntekijä ja työnantaja 
sopia keskenään työehtosopimusta 
heikommista ehdoista jälkivaikutuk-
sen aikana?
Kyllä, eli tältä osin tilanne poikkeaa normaalista. 
Työntekijän ei kuitenkaan tarvitse suostua sopimuk-
seen. Lisäksi työehtosopimusta ryhdyttäisiin joka 
tapauksessa uudelleen noudattamaan tällaisista 
sopimuksista riippumatta heti uuden työehtosopi-
muksen solmimisen jälkeen, sillä työsopimuksen ehto, 
joka on ristiriidassa työehtosopimuksen vastaavan 
määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on 
noudatettava työehtosopimusta. Pääluottamus-
miesten kannattaakin olla hereillä siltä varalta, että 
työnantaja lähestyy yrityksen työntekijöitä sopimus-
muutokset mielessä.

Koskeeko jälkivaikutus yhtä lailla 
uusia työntekijöitä, jotka palkataan 
sopimuksettoman tilan aikana?
Kyllä, mutta sopimuksettoman tilan aikana työehto-
sopimus voidaan ohittaa työntekijän ja työnantajan 
keskinäisellä sopimuksella. Kts. Edellinen vastaus. 

Onko jälkivaikutuksen kannaltamerki-
tystä sillä, onko työnantaja järjestäy-
tynyt työnantajaliittoon vai ei?
Ei ole. Jos työehtosopimus on yleissitova, jälkivaikutus 
on samanlainen järjestäytyneessä ja järjestäytymät-
tömässä yrityksessä. Oletettavaa kuitenkin on, että 
jälkivaikutukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet 
ovat yleisempiä järjestäytymättömässä työnantaja-
kentässä. 

Onko työehtosopimuksen nojalla 
tehdyillä paikallisilla sopimuksilla 
sama jälkivaikutus kuin varsinaisella 
sopimuksella?
Kyllä on. Työehtosopimukseen perustuvilla paikallisilla 
sopimuksilla on samaan tapaan jälkivaikutus kuin 
varsinaisella työehtosopimuksella. Työpaikkakohtai-
nen paikallinen sopimus on myös irtisanottavissa 
samoin edellytyksin kuin työehtosopimuksen voimassa 
ollessa. 

Kuinka pitkään jälkivaikutus jatkuu?
Jälkivaikutus voi jatkua käytännössä rajoittamatto-
man ajan. Työnantaja ei voi määrätyn ajan jälkeen-
kään yksipuolisesti ilmoittaa työehtojen heikennyksistä.

Minkälainen on pääluottamusmiehen 
asema jälkivaikutuksen nojalla?
Pääluottamusmiesasema jatkuu normaalina luottamus-
mieskauden loppuun asti sisältäen myös 6 kuukauden 
jälkisuojan, josta on työehtosopimuksessa sovittu. Työnan-
taja ei siis voi horjuttaa luottamusmiehen asemaa sopimuk-
settomassa tilassa. Luottamusmiehen asema tältä osin on 
ollut aiemmin myös oikeuden punnittavana, joten epäsel-
vyyttä ei ole (TT 2003:55)

Minkälainen on työsuojeluvaltuutetun 
asema jälkivaikutuksen nojalla? 
Työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu normaalina sopi-
muksettomasta tilasta huolimatta yleisen jälkivaikutuksen 
nojalla samaan tapaan kuin pääluottamusmiesten 
kohdalla. Työsuojeluvaltuutetusta on säädetty myös 
laissa, joten työsuojeluvaltuutetun asema on turvattu 
jälkivaikutuksesta riippumatta.

 

 

 


