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Työsuhde 

• Työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia sovelletaan 

työsuhteessa oleviin 

• Työsuhde määräytyy suoraan lain nojalla. Ei voida 

sopia toisin 

• Työsuhde 

• Työnteko perustuu sopimukseen 

• Työstä saa palkkaa tai muuta vastiketta 

• Työtä tehdään työnantajan lukuun 

• Työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena 
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Freelancer vai työsuhteinen 
Yleensä omilla välineillä ja omissa 

tiloissa 

Yleensä työnantajan kustantamilla 

välineillä ja työnantajan tiloissa 

Päättää itse mitä tekee. Voi 

kieltäytyä tehtävästä 

On velvollinen tekemään 

sopimuksensa mukaisesti 

työnantajan osoittamat työt 

Vapaa tekemään useille eri 

asiakkaille 

Oikeutta työskennellä 

samanaikaisesti muille työnantajille 

rajoitettu 

Valitsee itse milloin tekee ja miten. 

Asiakkaalle tärkeä lopputulos 

Tekee työtä työnantajan osoittamina 

ajankohtina ja työnantajan 

osoittamassa paikassa 

sari.uusi-rauva@journalistiliitto.fi 3 



Onko harjoittelu työsuhteista? 

• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen harjoittelun 

työsuhteisuudesta ei säädetty laissa 

• Jos palkkaa ei makseta → ei työsuhde 

• Tällöin työlainsäädäntö tai TES eivät sovellu  

• Ohjaus: palkattoman harjoittelun pitää olla oppimista, 

ei työskentelyä 

• Mahdollista yhdistellä työsuhteista ja ei-työsuhteista 

harjoittelua 

• Esim. yliopistojen harjoittelijat: 1 kk palkatonta + 3 kk 

palkallista 
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Laki 

• Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki jne. 

• Sovelletaan vain työsuhteessa oleviin 

• Yleensä ns. puolipakottavaa oikeutta: laki asettaa 

minimitason, josta voidaan sopimuksin poiketa 

työntekijän eduksi, mutta ei vahingoksi 
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Työehtosopimus 

• Kollektiivinen sopimus, johon työnantaja voi olla 

sidottu suoraan tai työnantajayhdistyksen jäsenenä 

• Yleissitovaa työehtosopimusta noudatettava kaikkien 

alan työnantajien 

• Sopimus minimiehdoista, joita työnantajan on 

sovellettava kaikkiin palveluksessaan oleviin 

sopimuksen soveltamisalalla 

• Lakia parempia minimiehtoja ja alan erityispiirteisiin 

liittyviä määräyksiä 
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Työsopimus 

• Työntekijän ja työnantajan välinen sopimus työn 

tekemisestä 

• Sovitaan työsuhteen ehdoista lain ja TES:n 

asettamissa rajoissa 

• Sitova niin kirjallisena kuin suullisena 

• Aina kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus! 

• Jos sovittu suullisesti, saatava kirjallinen selvitys työsuhteen 

keskeisistä ehdoista 

• Voidaan muuttaa yhdessä sopimalla 

• Kaikki työsuhdetta ja sen ehtoja määrittävät 

sopimukset ovat osa työsopimusta 
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Työpaikan säännöt ja työnjohtovalta 

• Lain, TES:n ja työsopimuksen asettamissa rajoissa: 

• Paikalliset yt-sopimukset, työsäännöt, 

sosiaaliohjesäännöt ym. 

• Työantajalla oikeus antaa määräyksiä ja ohjeita työn 

suorittamisesta 

• Työnantaja päättää mitä tehdään ja miten tehdään 

• Huom! Journalistin oikeus kieltäytyä vakaumusta tai 

ammattietiikkaa loukkaavista tehtävistä 

• Epäselvissä tilanteissa työnantajan tulkintaetuoikeus 
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Mitä ainakin sopimukseen 

• Työn alkamispäivä ja työntekopaikka 

• Pääasialliset työtehtävät 

• Säännöllinen työaika: Kokoaikainen vai osa-aikainen 

(tuntimäärä) 

• Sopimuksen kesto: Toistaiseksi voimassa oleva vai 

määräaikainen. Määräaikaisuuden peruste mainittava 

• Työhön sovellettava työehtosopimus 

• Palkka: määräytymisen perusteet + palkanmaksukausi 

• Onko koeaikaa? 
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Koeaika 

• Vain, jos työsopimuksessa sovittu 

• Max 4 kk tai puolet määräaikaisuuden kestosta 

• Koeaikana työsopimus voidaan purkaa vapaasti 

• Ei kuitenkaan epäasiallisesta syystä (esim. syrjintä) 

• Purun tulee liittyä työntekijän suoritukseen 

• Ei voida purkaa ennen koeajan alkua 
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Harjoittelu lehdistössä 

• Harjoitteluaikaa lehdistön TES:n mukaan yhteensä 1 vuosi. Ei 

tarvitse suorittaa kerralla 

• Mukaan lasketaan muissakin tiedotusvälineissä kuin 

lehdissä tehty työsuhteinen työ 

• Jos sinulla on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto, alempi 

korkeakoulututkinto pääaineena tiedotusoppi/journalistiikka tai 

medianomitutkinto → ei harjoittelua, vaan täysi TES:n 

mukainen taulukkopalkka  

• Harjoittelijapalkoista sovittu TES:ssa 

• Ensimmäiset 3 kuukautta: 1617 €/kk, sitten 1733 €/kk 
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Yle ja MTV 

• Harjoittelija on henkilö, joka on palkattu yritykseen 

opettelemaan työtä. Harjoittelijalla on nimetty ohjaaja. 

• Harjoitteluaika on 1 vuosi. Jos sinulla on 

toimittajatutkinto tai muu korkeakoulututkinto, 

harjoitteluaika on 6 kk. Muu alalla toimiminen 

huomioidaan harkinnanvaraisesti. 

• Harjoittelijalle maksetaan vähintään 80 % 

harjoiteltavan tehtävän tehtäväkohtaisesta palkasta 

• Ei täyden vastuun tehtävissä 
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Harjoittelijapalkan lisäksi maksettava 

• Vuorolisät TES:n mukaan 

• Ylityö- ja sunnuntaikorvaukset 

• TES:n mukainen säännöllinen työaika 7,5 h/pvä, 37,5 h/vko 

• Lomakorvaukset (lopputilissä) 

• Sairausajan palkka 

• Lehdistössä päällekkäistyökorvaus (6,73 €/julkaistu 

kuva, max. 15 kuvaa/kk) 
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Työpaikalla 

• Selvitä 

• Luottamusmies (tai luottamusvaltuutettu) 

• Työsuojeluvaltuutettu 

• Mitä työehtosopimusta sovelletaan (mielellään 

tutustu tähän jo etukäteen) 

• Harjoittelun ohjaaja 
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Freelancer? 

• Itsenäinen elinkeinonharjoittaja: Ei lain eikä TES:n suojaa. 

(huom. sähköpuolella yleensä työsuhde) 

• Sopii yksittäisistä toimeksiannoista 

• Palkkioita ei määritelty – osattava puhua rahasta 

• Palkkiosuosituksia: www.freet.fi 

• Nyrkkisääntö: laskutus tuplat työsuhteisesta 

• Sopimisen tärkeys. Sähköpostivarmennus suulliseen 

sopimukseen 

• Tekijänoikeudesta sopiminen – yleisin kertajulkaisu + 

ensijulkaisu 

• Freelancerin huolehdittava itse eläkkeestä ja muusta 

sosiaaliturvasta 
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Muista 

• Älä allekirjoita sopimusta, jota et ymmärrä tai voi 

hyväksyä 

• Pidä oikeuksistasi kiinni 

• Älä ole orja: harjoittelijankin työtaakan on oltava 

kohtuullinen 

• Jos et saa sitä mikä sinulle kuuluu, vaadi sitä 

• Apua saat luottamusmieheltä sekä liitosta 

• Aktiivinen asenne ja reipas ote työhön 

• Ota hyöty irti harjoittelusta: kysele ja verkostoidu 
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Journalistiliiton jäsenyys 

• Opiskelijajäsenyys, kun on opiskellut 6 kk 

• Lakimiesapu 

• Vakuutukset 

• Journalisti-lehti 

• Jäsenkortti 

• Opiskelijajäsen ei kuulu automaattisesti 

työttömyyskassaan -> liityttävä erikseen 

• Täysjäsenyys sekä työsuhteisille että freelancereille 
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Kiitos! 

 

Sari Uusi-Rauva 

Työehtoasiamies, OTM 
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