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Tutkielman tarkoituksena on lainopillisen metodin avulla hahmottaa harjoittelun työoikeudellista sääntelyviitekehystä Suomessa. 

Sääntelyviitekehyksen tarkastelun lomaan sijoittuu kysymys harjoittelun oikeudellisesta luonteesta. Kysymykseen vastaaminen edellyttää 

työoikeuden yleisten oppien, kuten tunnusmerkistöopin ja pakkosoveltamisen tarkastelua. Näiden ohella tutkielmassa joudutaan ottamaan kantaa 
myös oppiin työoikeudellisten normistojen henkilöllisen soveltamisalan yhtenäisyydestä. Harjoittelun sääntelyviitekehystä kartoittavan 

tutkimuksen tarve kumpuaa erityisesti siitä tosiasiasta, että harjoittelun (työ)oikeudellinen luonne tuntuu käytännössä olevan epäselvä monessa 

suhteessa. Tutkimuskysymyksen käsittelyä ohjaa ajatus siitä, että harjoittelulla on oikeudellisena ilmiönä useita ulottuvuuksia lainsäädännön eri 

osa-alueilla, eikä kaikkea tätä lainsäädäntöä voida luonnehtia yksinomaan työoikeudelliseksi. Tutkimuskysymyksen havainnollistamiseksi 

kansallista kontekstia laajemmin, tutkielmaan sisältyy myös lähinnä praktisiksi luonnehdittavia oikeusvertailevia näkökohtia, joissa on tuotu esiin 
Ruotsin ja Ranskan oikeusjärjestyksissä omaksuttuja lähtökohtia harjoittelun sääntelyviitekehyksen määrittämiseen. 

 

Tutkielmassa tarkastellaan ensiksi työoikeudellisen perussuhdeteorian ilmaisemia lähtökohtia työlainsäädännön soveltamisalasta. Harjoittelijan 

oikeusaseman kannalta työsopimuslain soveltumisen selvittäminen harjoittelujärjestelyihin on tutkielmassa perustavanlaatuinen kysymys, jolla 

on konkreettisia vaikutuksia harjoittelijan oikeusasemaan. Työsopimuslaki (55/2001) on keskeisin työelämän yleislaki, joka sääntelee työnantajan 
ja työntekijän välisen oikeussuhteen sisältöä ja työlainsäädännön soveltamisalaa. Työlainsäädännön soveltamisala rakentuu työsuhteen 

perustunnusmerkkien mukaisesti. TSL 1:1:ssä määritetyt työsuhteen tunnusmerkit ovat pakottavaa oikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuoritusta 

edellyttävän sopimuksen sopijapuolet eivät voi sopia pätevästi, että TSL 1:1:ssä säädetyt tunnusmerkit tosiasiallisesti täyttävään 

sopimussuhteeseen (työsuhteeseen) ei sovellettaisi työsopimuslakia.  Työsopimuslakia tulee siis soveltaa kaikissa niissä tapauksissa, joissa 

työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Suomen työoikeudellisessa järjestelmässä työsopimuslailla on lisäksi korostunut rooli, sillä se määrittää myös 
muiden työoikeudellisten lakien soveltamisalaa. Työsuhteen tunnusmerkit eivät kuitenkaan ole tarkkarajaisia tai yksiselitteisiä ja etenkin tärkein 

tunnusmerkki, työn johto- ja valvontaoikeus, on osoittautunut hyvin tulkinnanvaraiseksi.  

 

Toiseksi tarkastellaan harjoittelijoiden oikeusasemaan kohdistuvaa sääntelyä työoikeudellisen kentän ulkopuolella koulutuslainsäädännössä sekä 
aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä ja kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa sääntelyssä. Tällaisessa erityislainsäädännössä lähtökohtana on ei-

työsuhteinen harjoittelu, joka tapahtuu osana ammatillisia opintoja tai julkisten työvoimapalvelujen yhteydessä ja yleensä kolmantena osapuolena 

harjoittelusta sovittaessa on mukana oppilaitos tai työvoimahallinto. Erityislainsäädäntö harjoittelua koskien näyttäytyy Suo messa hyvin 

hajanaisena ja epäjohdonmukaisena kokonaisuutena. 

 
Kolmantena tarkastelukohteena ovat harjoittelun laadulle asetettavat yhteiset laatupuitteet, joita on esitelty EU:n soft law -viitekehyksessä. 

Laatupuitteiden tarkoituksena on parantaa harjoittelun laatua sen oppimissisällön ja työehtojen näkökulmasta. Keskiössä on suositus kirjallisesta 

harjoittelusopimuksesta, jolle määritettäisiin tietty vakiosisältö. Laatupuitteet eivät kuitenkaan ehdotetussa muodossaan koske järjestelmällisesti 

kaikkia harjoittelutyyppejä, vaan ainoastaan nk. avointen markkinoiden harjoitteluja, joissa ei ole osallisena kolmatta osapuolta ja jotka yleensä 

suoritetaan opintojen päätyttyä ja/tai työnhaun yhteydessä. Näin ollen suosituksen soveltamisalaan eivät kuulu harjoittelujaksot,  joiden  sisällöstä  
säädetään  kansallisessa erityislainsäädännössä.  

 

Perussuhdeteorian mukaisesta työoikeudellisesta jäsentämistavasta suhteessa harjoittelujärjestelyihin voidaan johtopäätöksenä todeta, että 

harjoittelijat, riippumatta harjoittelutyypistä, työskentelevät työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden alaisina, joten heitä tulisi pitää 

työntekijöinä Suomen työoikeudellisessa sääntelyssä. Muut harjoittelujärjestelyjen ominaisuudet, kuten oppimistarkoitus, vastikkeettomuus tai 
harjoittelun rajattu kesto eivät ole työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen verrattavalla tavalla ratkaisevia oikeussuhteen luokituksessa niin kauan 

kuin direktiotunnusmerkki täyttyy. Myöskään harjoittelujärjestelyjen sääntely muualla kuin työlainsäädännössä tai työsopimuksista erillisin 

harjoittelusopimuksin ei poista sitä tosiasiaa, että harjoittelijoita on voimassa olevan työlainsäädännön mukaan pidettävä työntekijöinä. Kun 

harjoittelua pidetään työlainsäädännön näkökulmasta työsuhteena, siihen tulee perussuhdeteorian mukaisesti soveltaa systemaattisesti kaikkea 

työlainsäädäntöä, sosiaalilainsäädäntöä sekä työehtosopimusten määräyksiä. 
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1 Tutkielman taustaa 

 
Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana harjoittelusta on tullut nuorille tärkeä reitti 

työmarkkinoille pääsyssä.1 Vaikka harjoittelujakson suorittaminen on käytännössä 

arkipäivää monelle nuorelle, työmarkkinoilla ei vallitse yhteisymmärrystä siitä, minkälainen 

harjoittelun tulisi oppimissisällöltään ja työehdoiltaan olla. Tästä johtuen harjoittelijoita 

saatetaan pyytää tekemään vähäpätöisiä tehtäviä, joilla ei ole opetuksellista sisältöä, minkä 

lisäksi harjoittelijat saattavat työskennellä epäasianmukaisissa työskentelyolosuhteissa 

altistuen esimerkiksi pitkille työajoille sekä terveys- ja turvallisuusriskeille. Lisäksi 

harjoittelusta maksettu palkka ja/tai korvaus saattaa olla perusteettoman pieni tai sitä ei 

makseta lainkaan. Joskus myös harjoittelun kestoa saatetaan pitkittää kohtuuttomasti. 

 

Harjoittelun sääntely on nykyisellään Suomessa kovin hajanaista, eikä harjoittelua koskevia 

yhtenäisiä laatuvaatimuksia ole yleisesti käytössä erilaisissa harjoittelujärjestelyissä. Myös 

yhteinen näkemys siitä, mitä harjoittelu oikeastaan on ja mitkä ovat sen 

vähimmäisvaatimukset puuttuu. Harjoittelun sääntelyviitekehys onkin säilynyt vuosien 

saatossa hyvin pirstaleisena, vaikka harjoittelun oikeudellinen sisältö erityisesti 

koulutuskentässä on ollut selkeytymään päin viime vuosina.  

 

Harjoitteluun oikeudellisena ilmiönä liittyy useita työ- ja koulutuslainsäädännöllisiä 

kysymyksiä, mutta kaksi keskeisintä ongelma-aluetta ovat harjoittelun riittämätön 

oppimissisältö ja epätyydyttävät työehdot.2 Nämä ongelmat ovat pitkälti seurausta siitä, ettei 

harjoittelulle ole olemassa selkeää sääntelyviitekehystä, jossa kyseisiä laadun osatekijöitä 

systemaattisesti kontrolloitaisiin. Harjoittelun oppimissisällön puutteellisuutta tukee myös 

hiljattain tehty Eurobarometri-tutkimus, josta käy ilmi, että yli 28 % harjoittelijoista oli sitä 

mieltä, ettei heidän kokemuksensa ollut tai ettei se tulisi olemaan hyödyllinen varsinaisen 

työpaikan löytämisessä.3 

 

Harjoittelun sääntelyviitekehyksen määrittämiseen on myös tarjottu ei-sitovaa oikeudellista 

ohjeistusta Euroopan unionin neuvoston taholta. Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt 

                                                 

 

1 COM (2013) 857 final, s. 2. 
2 SWD (2013) 496 final, s. 3. 
3 The experience of traineeships in the EU, Eurobarometri 2013. 
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10.3.2014 suosituksen harjoittelun laatupuitteista, jonka keskiössä on harjoittelun 

oppimistarkoituksen edistäminen ennen muuta kirjallisen harjoittelusopimuksen avulla. 

Neuvosto on myös laatinut oikeudellisesti sitomattoman suosituksen nuorisotakuun 

perustamisesta, jossa kehotetaan jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikille enintään 25-

vuotiaille nuorille tarjotaan laadukas työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka 

neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen 

päättämisestä. 

 

Harjoittelun sääntelyviitekehystä määritettäessä on tärkeää huomata, että vakituisen 

työvoiman tarpeen paikkaamisesta harjoittelujaksoilla – etenkin harjoittelujaksojen 

ketjuttamisesta – aiheutuu yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia. Myöskään 

harjoittelujaksojen huono laatu, erityisesti oppimissisällön puutteellisuuden vuoksi, ei lisää 

merkittävästi tuottavuutta yhteiskunnassa. Palkattomat harjoittelut puolestaan voivat 

merkittävästi rajoittaa huonommista lähtökohdista tulevien uramahdollisuuksia.4 

Harjoittelun sääntelyviitekehyksen määrittäminen onkin merkittävä oikeuspoliittinen 

kysymys, johon tulee ottaa kantaa kokonaisvaltaisesti, tarvittaessa oikeudenalarajat ylittäen. 

Harjoittelu on paitsi toimiva keino puuttua työttömyyteen, myös ammattitaidon kysynnän ja 

tarjonnan väliseen epätasapainoon puuttumisen väline, joka lisäksi turvaa siirtymistä 

koulutuksesta työmarkkinoille. Vaikka harjoittelu ensisijassa onkin oppimismahdollisuus, 

on tunnustettava sen hyödyttävän kaikkia osapuolia – harjoittelijaa, työnantajaa, taloutta ja 

siten koko yhteiskuntaa.5 Korkealaatuisten ja oikeudellisesti kestävällä pohjalla olevien 

harjoittelujärjestelyjen varmistamisen tulisi näin olla koko yhteiskunnan intressissä.  

 

1.1 Tutkimuskysymyksestä ja tutkielman rakenteesta 

 

Tutkielman tarkoituksena on hahmottaa harjoittelun työoikeudellista sääntelyviitekehystä 

Suomessa. Sääntelyviitekehyksen tarkastelun lomaan sijoittuu kysymys harjoittelun 

oikeudellisesta luonteesta. Tämä edellyttää työoikeuden yleisten oppien, kuten 

tunnusmerkistöopin ja pakkosoveltamisen tarkastelua. Näiden ohella tutkielmassa joudutaan 

                                                 

 

4 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 1. 
5 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto SOC/499, Harjoittelun laatupuitteet, s. 3. 
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ottamaan kantaa myös oppiin työoikeudellisten normistojen henkilöllisen soveltamisalan 

yhtenäisyydestä.  

Harjoittelun sääntelyviitekehystä kartoittavan tutkimuksen tarve kumpuaa erityisesti siitä 

tosiasiasta, että harjoittelun (työ)oikeudellinen luonne tuntuu käytännössä olevan epäselvä 

monessa suhteessa. Tutkielman tarkoituksena on siis selvittää harjoittelun työoikeudelliseen 

luonteeseen ja sääntelyyn liittyviä erityispiirteitä ja mahdollisia epäselvyyksiä. 

Tutkimuskysymyksen käsittelyä ohjaa ajatus siitä, että harjoittelulla on oikeudellisena 

ilmiönä useita ulottuvuuksia lainsäädännön eri osa-alueilla, eikä kaikkea tätä lainsäädäntöä 

voida luonnehtia yksinomaan työoikeudelliseksi. 

 

Tutkielmassa tarkastellaan ensiksi työoikeudellisen perussuhdeteorian ilmaisemia 

lähtökohtia työlainsäädännön soveltamisalasta. Harjoittelijan oikeusaseman kannalta 

työsopimuslain soveltumisen selvittäminen harjoittelujärjestelyihin on tutkielmassa 

perustavanlaatuinen kysymys, jolla on konkreettisia vaikutuksia harjoittelijan 

oikeusasemaan. Työsopimuslaki (55/2001) on keskeisin työelämän yleislaki, joka sääntelee 

työnantajan ja työntekijän välisen oikeussuhteen sisältöä ja työlainsäädännön 

soveltamisalaa. Työlainsäädännön soveltamisala rakentuu työsuhteen perustunnusmerkkien 

mukaisesti. TSL 1:1:ssä määritetyt työsuhteen tunnusmerkit ovat pakottavaa oikeutta.6 Tämä 

tarkoittaa sitä, että työsuoritusta edellyttävän sopimuksen sopijapuolet eivät voi sopia 

pätevästi, että TSL 1:1:ssä säädetyt tunnusmerkit tosiasiallisesti täyttävään 

sopimussuhteeseen (työsuhteeseen) ei sovellettaisi työsopimuslakia.7 Työsopimuslakia tulee 

siis soveltaa kaikissa niissä tapauksissa, joissa työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Suomen 

työoikeudellisessa järjestelmässä työsopimuslailla on korostunut rooli, sillä se määrittää 

myös muiden työoikeudellisten lakien soveltamisalaa.8 Työsuhteen tunnusmerkit eivät 

kuitenkaan ole tarkkarajaisia tai yksiselitteisiä ja etenkin tärkein tunnusmerkki työn johto- 

ja valvontaoikeus on osoittautunut hyvin tulkinnanvaraiseksi.  

 

Toiseksi tarkastellaan harjoittelijoiden oikeuseasemaan kohdistuvaa sääntelyä 

työoikeudellisen kentän ulkopuolella koulutuslainsäädännössä sekä aktiivisia 

työmarkkinatoimenpiteitä ja kuntouttavaa työtoimintaa koskevassa sääntelyssä. Tällaisessa 

                                                 

 

6 Tiitinen – Kröger 2012, s. 8. 
7 Ibid. 
8 Bruun – von Koskull 2012, s. 29. 
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erityislainsäädännössä lähtökohtana on ei-työsuhteinen harjoittelu, joka tapahtuu osana 

ammatillisia opintoja tai julkisten työvoimapalvelujen yhteydessä ja yleensä kolmantena 

osapuolena harjoittelusta sovittaessa on mukana oppilaitos tai työvoimahallinto. 

Erityislainsäädäntö harjoittelua koskien näyttäytyy Suomessa hyvin hajanaisena ja 

epäjohdonmukaisena kokonaisuutena. 

 

Kolmantena tarkastelukohteena ovat harjoittelun laadulle asetettavat yhteiset laatupuitteet, 

joita on esitelty EU:n soft law -viitekehyksessä. Laatupuitteiden tarkoituksena on parantaa 

harjoittelun laatua sen oppimissisällön ja työehtojen näkökulmasta. Keskiössä on suositus 

kirjallisesta harjoittelusopimuksesta, jolle määritettäisiin tietty vakiosisältö. Laatupuitteet 

eivät kuitenkaan ehdotetussa muodossaan koske järjestelmällisesti kaikkia 

harjoittelutyyppejä, vaan ainoastaan nk. avointen markkinoiden harjoitteluja, joissa ei ole 

osallisena kolmatta osapuolta ja jotka yleensä suoritetaan opintojen päätyttyä ja/tai työnhaun 

yhteydessä. Näin ollen suosituksen soveltamisalaan eivät kuulu harjoittelujaksot,  joiden  

sisällöstä  säädetään  kansallisessa erityislainsäädännössä.  

 

Tutkimuskysymyksen havainnollistamiseksi kansallista kontekstia laajemmin, tutkielmaan 

sisältyy myös lähinnä praktisiksi luonnehdittavia oikeusvertailevia näkökohtia, joissa on 

tuotu esiin Ruotsin ja Ranskan oikeusjärjestyksissä omaksuttuja lähtökohtia harjoittelun 

sääntelyviitekehyksen määrittämiseen. Praktinen oikeusvertailu tyytyy analyysissa 

matalampaan tavoitetasoon kuin syvällinen oikeusvertailu, eikä siinä pyritä tutkimaan 

vierasta oikeutta oikeudellisen käytännön tai oikeudellisen kulttuurin tasolla, vaan tyydytään 

esimerkiksi vieraiden maiden lakiteksteihin tai prejudikaatteihin.9 Tutkielma ei näin ollen 

menetelmällisesti edusta oikeusvertailevaa tutkimusta, joka edellyttäisi syvällisempää ja 

yksityiskohtaisempaa tietämystä oikeusjärjestyksen rakenteesta ja taustasta. Vertailevat 

näkökohdat kuitenkin auttavat usein hahmottamaan kotimaisen oikeuden soveltamiseen 

liittyviä yleisiä tulkintaongelmia nojautuen ulkomaisiin ratkaisuihin tai oppeihin.10 Ruotsin 

sääntelyviitekehystä on syytä tarkastella ennen muuta sen vuoksi, että sääntelyä on 

perinteisesti pidetty yleisellä tasolla hyvin samankaltaisena Suomen sääntelyn kanssa, 

edustaen ns. pohjoismaista sääntelymallia. Ranska puolestaan näyttäytyy tutkimuksen 

                                                 

 

9 Husa 2014, s. 5. 
10 Ibid. 
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kannalta mielenkiintoisena esimerkkinä oikeusjärjestyksestä, jossa harjoittelujärjestelyjä on 

säännelty kattavasti verrattuna pohjoismaiseen sääntelyviitekehykseen. 

 

1.2 Tutkielman metodista ja aineistosta 

 

Tutkimuksen kohde ja tiedonintressi vaikuttavat siihen, millaista tietoa tutkimuksella 

rakennetaan, millaisia menetelmiä tiedon rakentamisessa käytetään ja millä tavoin nämä 

perustellaan.11 Lainoppia voidaan pitää Suomessa oikeustieteellisen tutkimuksen 

oletusarvoisena pääsääntönä, josta tutkija voi toki perustellusti myös poiketa.12  Tämän 

tutkielman menetelmällisenä lähtökohtana on niin ikään lainoppi, jolloin tiedonintressinä on 

näkökulman omaksuminen ympäröivään oikeusjärjestykseen ja sen 

säännönmukaisuuksiin.13 Lainopillisessa tutkimuksessa tiedonintressi kohdistuu ennen 

muuta voimassaolevan oikeuden sisältöön, jota pyritään jäsentämään erilaisia normeja 

tulkitsemalla, erittelemällä ja systematisoimalla.14 Tarkemmin ottaen, työoikeudellisessa 

tutkimuksessa lainopillinen tutkimusintressi merkitsee työnantajan ja työntekijän välisessä 

työsuhteessa voimassa olevan oikeuden selvittämistä.15 Jotta työoikeudellisten normistojen 

systematisointi- ja tulkintatehtävässä onnistuttaisiin, tutkielman lähdeaineistoksi on kerätty 

laajalti lainvalmisteluasiakirjoja,  oikeuskäytäntöä sekä kirjallisuutta. Pakottavan sääntelyn 

vähäisyydestä ja puutteellisuudesta johtuen aineistona on hyödynnetty myös ei-sitovassa 

oikeudellisessa ohjauksessa esiteltyjä harjoittelun laatua koskevia näkökohtia. 

 

Lainopillinen lause tutkimuskohteesta ei ole statukseltaan teoreettinen lause vaan 

enemmänkin praktinen kannanotto, jonka paikkansapitävyyttä ei ole mahdollista verifioida 

empiiris-induktiivisesti. Lainopillinen tutkimusaines on lisäksi semanttisesti 

tulkinnanvaraista ja aukollista tai ristiriitaista.16 Tästä johtuen oikeudelliseen ongelmaan ei 

ole yleensä osoitettavissa yhtä oikeaa ratkaisua, lukuun ottamatta kaikista yksinkertaisimpia 

rutiiniratkaisuja. Näin ollen lainopillisessa argumentaatiossa oikeellisuuden kriteerinä on 

                                                 

 

11 Siltala 2002, s. 95. 
12 Minkkinen 2017, s. 909. 
13 Aarnio 1997, s. 35–36. 
14 Siltala 2003, s. 60, 921. 
15 Kairinen 2006, s. 78. 
16 Laakso 2014, s. 70. 
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oltava argumentoinnin lopputuloksen vakuuttavuus ja hyväksyttävyys.17 Lainoppia voidaan 

pitää tulkintatieteenä, jossa on sovellettava tieteellistä menetelmää, mikä puolestaan 

merkitsee muun muassa julkisen perusteltavuuden ja itsensä korjaavuuden elementtien 

täyttymistä.18 Tutkimustulosten julkisen perusteltavuuden merkitys korostuu lainopillisessa 

tutkimuksessa erityisesti siksi, että tutkimustulokset saadaan aikaan oivaltamisen kautta. 

Tieteellisen metodin avulla oivaltaminen on lainopissa kontrolloitavissa ja se voidaan toistaa 

luotettavasti.19  Ontologisesti lainoppi tutkimussuuntauksena on puolestaan sidottu 

positiiviseen oikeuteen, joka koostuu toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevista 

säännöistä (rules) ja periaatteista (principles). Sääntöjen ja periaatteiden lisäksi 

oikeusjärjestykseen kuuluvat normatiivisena aineksena muun muassa myös erilaiset 

oikeudelliset käsitteet, oikeudelliset instituutit sekä yleiset opit.20  

 

Työoikeuden yleiset opit vaikuttavat keskeisellä tavalla siihen, millä tavoin ja millä ehdoilla 

oikeudenalan kannalta relevantit ilmiöt tutkimuksessa tunnistetaan ja miten näihin ilmiöihin 

liittyviä ongelmia ratkaistaan.21 Työoikeus jäsentyy perussuhdeteorian mukaisesti 

oikeudellisena kokonaisuutena ydinkäsitteensä, työsuhteen, ympärille, joka tunnistetaan 

työsopimuslaista johdetun työsuhteen tunnusmerkistöopin avulla.22 Tutkimuksellisesti 

työsuhde -käsite halutaan ymmärtää analyyttisen oikeustieteen mukaisesti tyhjänä 

käsitteenä, joka saa sisältönsä tietyistä työoikeuden alaan kuuluvista normeista23, tai 

käsitteenä, jolla on puhtaasti systemaattinen tehtävä.24 Työsuhde käsitteenä ilmentää niin 

ikään eräänlaista työoikeudellisen kentän mentaalista rakennetta, joka on lainsäädännön 

historiallisen kehityksen tuotos sekä sidoksissa erityisesti teollistumiseen ja 

hyvinvointivaltion rakentumiseen. Mentaalinen rakenne edustaa eräänlaista itseymmärrystä 

työoikeudesta oikeudenalana.25  

 

                                                 

 

17 Dworkin 1978, s. 24–26, 71–76.  
18 Niiniluoto 1980, s. 81–85. 
19 Kolehmainen 2015, s. 6. 
20 Ibid. s. 70. 
21 Tuori 2002, s. 3. 
22 Ylhäinen 2015, s. 109. 
23 Tiitinen – Kröger 2012, s. 24–25, Vuorio 1955, s. 184. 
24 Kairinen 2004, s. 7. 
25 Ylhäinen 2015, s. 42–44. 
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Lainopillinen lähestymistapa tutkimuskohteeseen ilmenee tutkimusmenetelmien ohella 

myös opittuna ja sisäistettynä todellisuuden jäsentämisen kehyksenä, jonka myös 

juristiprofession ulkopuoliset yhteiskunnan toimijat tunnistavat tietynlaiseksi.26 

Oikeudelliset käytännöt eroavat muista yhteiskunnallisista käytännöistä siinä, että niillä 

voidaan katsoa olevan erityinen normatiivinen luonne ihmisten toimintaa säätelevinä 

kokonaisuuksina.27 Oikeudelliselle keskustelulle ja argumentaatiolle on ominaista tietty 

objektivoituminen suhteessa muuhun keskusteluun yhteiskunnassa. Tietty keskustelu, 

diskurssi, voidaan identifioida oikeudelliseksi silloin, kun sitä käydään erityisessä 

objektivoituneeksi muuttuneessa ja itsestään selvänä näyttäytyvässä viitekehyksessä.28  

 

Objektivoituminen oikeudellisessa tutkimustraditiossa yhdistetään yleensä oikeuden 

sisäiseen näkökulmaan erotuksena oikeuden ulkoisesta näkökulmasta.29 Oikeuden sisäinen 

näkökulma on nähtävissä selkeimmillään silloin, kun tutkimuksen tavoitteena on 

tulkintalainopillisella menetelmällä vastata kysymykseen siitä, mikä on voimassaolevan 

oikeuden kanta tiettyyn oikeuskysymykseen.30 Oikeuden sisäiselle näkökulmalle on myös 

ominaista objektivoitumisen kautta toteutettava etääntyminen muista yhteiskunnan 

normijärjestelmistä ja sosiaalisista rakenteista. Oikeus halutaan mieltää autonomisena 

järjestelmänä, jonka rajapintoja suhteessa esimerkiksi yhteiskunnalliseen vallankäyttöön tai 

kysymyksiin oikeudenmukaisuudesta ei tule tarkastella perinteisessä lainopillisessa 

tutkimustraditiossa.31 Tässä tutkielmassa oikeutta ei kuitenkaan mielletä muusta 

yhteiskunnasta erilliseksi, autonomiseksi järjestelmäksi, vaan lähdetään liikkeelle siitä 

ajatuksesta, että lainopin painotuskohde tutkimuksessa määräytyy pitkälti yhteiskunnallisen 

tilanteen ja tarpeen mukaan.32  

 

Nykyisellään työelämän normiohjaus muodostaa niin moniulotteisen ja usein eri tieteenalat 

ylittävän kokonaisuuden, että pitäytyminen tarkkarajaisesti vain työoikeudellisissa 

kysymyksenasetteluissa ei palvele tutkimusongelman luonteen hahmottamista 

                                                 

 

26 Ylhäinen 2015, s. 6. 
27 Tuori 2000, s. 146–147. 
28 Ylhäinen 2015, s. 14, Tuori 2000, s. 146–147 ja Tuori 2007, s. 27–28. 
29 Hart 1961, s. 86–87. 
30 Ylhäinen 2015, s. 14. 
31 Ibid. s. 15. 
32 Aarnio 1997, s. 37. 
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kokonaisvaltaisesti. Terminä työelämä viittaa laajaan elämänpiiriin, jossa on kysymys 

ihmistyön tekemisestä palkkaa vastaan (palkkatyöstä) erilaisten organisaatioiden 

puitteissa.33 Työelämän tutkimus on ilmiökentästään johtuen usein väistämättä 

monitieteistä.34 Myös tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluista voidaan tunnistaa 

rajapintoja muun muassa yhteiskuntatieteiden kanssa, vaikka tutkimuksen pääasiallisena 

menetelmänä onkin lainoppi. Harjoittelun työoikeudellisessa tarkastelussa yksinomaan 

perussuhdeteorian mukainen lainopillinen lähestymistapa merkitsisi pitkälti ainoastaan TSL 

1:1:n tulkinnan ja soveltamisen analysointia. Tällöin perussuhdeteorian mukainen 

työsuhteisen työn tunnistaminen nousisi keskeiseksi, ja ehkä jopa ainoaksi 

oikeusongelmaksi. Harjoittelun tarkastelu oikeudellisena ilmiönä edellyttää kuitenkin 

erilaisten sääntelyviitekehyksien laajempaa analysointia sekä punnintaa sääntelyn 

tarkoituksenmukaisuuslähtökohdista käsin. Tutkimuksessa siis tehdään myös joitakin de 

lege ferenda -suosituksia. De lege ferenda -muutosesitykset ovat pohjimmiltaan 

arvoperusteisia kannanottoja voimassaolevasta oikeudesta ja sen muutostarpeista ja niillä on 

tutkimuksessa keskeinen rooli sääntelyn kehittämistarpeiden hahmottamisessa.35  

 

1.3 Tutkielman rajaukset  

 

Vaikka sääntelyviitekehyksen hahmottaminen laajasti ymmärrettynä mahdollistaa useiden 

harjoittelua koskevien osakysymysten tarkastelun, kaikkia harjoittelun oikeudelliseen 

luonteeseen vaikuttavia seikkoja ei tässä tutkielmassa pystytä käsittelemään. 

Työlainsäädännön lisäksi koulutuslainsäädäntöä ja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä 

koskeva sääntelykokonaisuus on kuitenkin välttämätöntä tuoda esiin, jotta voidaan 

ymmärtää, miten moniulotteisesta ilmiöstä on kyse, sekä huomioida harjoitteluun liittyvät 

erityispiirteet koulutuskentässä. 

 

                                                 

 

33 Kairinen 2006, s. 78–79. Kairinen kutsuu yhteistyötä työelämän tutkimuksessa sosiologisen ja 

oikeustieteellisen tutkimuksen välillä labrologiaksi. Labrologia ei varsinaisesti ole oma tieteenalansa, jolle olisi 

kehittynyt omia teorioita, peruskäsitteitä ja metodeja. Kysymys on erilaisten tieteenalojen välillä käytännössä 

järkeväksi koetusta yhteistyöstä ja tutkimuskohteen normaalia laaja-alaisemmasta tarkastelusta. Kairisen 

mukaan työelämän tutkimustoiminta Suomessa kattaa muun muassa kansantaloudellista, sosiologista, 

sosiaalipoliittista, liiketaloudellista, psykologista, kasvatustieteellistä, kansanterveydellistä, hallintotieteellistä 

ja oikeudellista tutkimusta. 
34 Ibid.  
35 Minkkinen 2017, s. 919. 
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Tutkielmassa ei käsitellä kansainväliseen harjoitteluun liittyviä ongelmakohtia erillisenä 

kysymyksenään. Harjoittelun sääntelyviitekehyksen hahmottamiseen yleisesti liittyvät 

havainnot lienevät kuitenkin merkityksellisiä myös kansainvälisen harjoittelun osalta 

tarjoamalla viitteeksi erilaisia periaatteita ja ohjeita. Kansainvälisellä harjoittelulla on 

keskeinen merkitys muun muassa ulkomailla työskentelyn helpottamisessa ja nuorten 

työllistymisen edistämisessä, mutta tutkimusten mukaan kansainvälisen harjoittelun 

keskeisin ongelmakohta on sen käytön vähäisyys, vaikka nuorten liikkuvuusaste on erittäin 

korkea esimerkiksi Erasmus-ohjelmassa.36 Nykyinen sääntelyn moninaisuus estää 

harjoittelijoiden rajat ylittävän liikkuvuuden kehittymistä. Joissakin tapauksissa myös 

hallinnollisten ja oikeudellisten esteiden on todettu vaikuttavan erityisesti EU:n 

jäsenvaltioiden halukkuuteen edistää kansainvälisiä harjoitteluja.37 Kansainvälinen 

harjoittelu oikeudellisena kysymyksenä kytkeytyy lisäksi laajemmin Euroopan unionin 

kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuteen liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella.38 Tutkielman järkevän rajaamisen näkökulmasta kyseisiä teemoja 

ei oteta tarkempaan tarkasteluun. 

 

Tutkielmassa ei myöskään kattavasti käsitellä EU:n työoikeudellista sääntelyviitekehystä 

tutkimuskohteeseen liittyen. EU:n työoikeudellisen järjestelmän voidaan katsoa 

muodostavan kokonaan oman oikeusjärjestyksensä, joka vaikuttaa kansalliseen 

työoikeuteen monin eri tavoin. Unionisääntely on yhteismarkkinoiden johdosta myös melko 

yksityiskohtaista ja tiukkaa, jolloin sen syvällinen jäsentäminen tutkimuskohteen osalta 

edellyttäisi sääntelyn taustan ja toimintalogiikan tarkempaa läpikäyntiä. EU:n työelämän 

sääntelymallit ovat peräisin melko erilaisista työelämä- ja oikeuskulttuureista kuin mitä 

Suomea koskeva pohjoismainen perinne edustaa.39 Tässä tutkielmassa ei ole mahdollisuutta 

syventyä aiheeseen enemmälti, mutta joitakin erityisen mielenkiintoisia, luonteeltaan EU-

oikeudellisia käsitteitä, tuomioistuinratkaisuja sekä ei-sitovan, unionin oikeudellisen 

ohjauksen huomioita tuodaan esiin tutkielmassa monisyisen tutkimusotteen saamiseksi. 

  

                                                 

 

36 The experience of traineeships in the EU, Eurobarometri 2013. Ks. myös SWD (2013) 496 final, s. 2. 
37 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 2. 
38 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/38/EY, joka koskee EU:n kansalaisten vapaata 

liikkumis- ja oleskeluoikeutta jäsenvaltioiden alueella.  
39 Engblom 2014, s. 20. 
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1.4 Aikaisemmasta tutkimuksesta 

 

Suomen työoikeudellinen järjestelmä nojaa edelleen vahvasti perussuhdeteoriassa alun perin 

esitettyihin oppirakennelmiin ja peruskäsitteisiin.40 Teollinen tuotantotapa ja 

palkkatyövaltaisuus työoikeudellisen normiston taustatekijöinä ovat määritelleet 

voimakkaasti sitä, millaiseksi työoikeus oikeudenalana normeineen, yleisine oppeineen ja 

taustaideoineen on muodostunut.41 Omaksi itsenäiseksi oikeudenalakseen työoikeus 

muotoutui ennen muuta työsuhde -käsitteen avulla, jonka avulla Arvo Sipilä pyrki 

puhdistamaan oikeudenalaa sen taustalla vaikuttavasta sosiaalipolitiikasta.42 Sipilän 

käsitelainopillinen tutkimus loi ensimmäiset puitteet perussuhdeteorian mukaiselle 

työoikeudelliselle hahmottamistavalle ja teorian kehittämistä jatkoi Jorma Vuorio 

tutkimuksellaan ”Työsuhteen ehtojen määrääminen” vuonna 1955. Teorian keskeisimpiä 

väitteitä jalosti edelleen Martti Kairinen väitöskirjassaan perussuhdeteoriasta työoikeuden 

yleisten oppien osana vuonna 1979.  

 

Perussuhdeteorian mukaisesti työsuhteella tarkoitetaan oikeussuhdetta, jossa jossa 

työntekijä tekee sopimuksen perusteella työtä työnantajalle, tämän johdon ja valvonnan 

alaisena  vastiketta vastaan. Perussuhdeteoriaan sisältyy tulkinta siitä, että kaikkien 

työoikeudellisten lakien soveltamisala määräytyy yhtenevästi työsuhteen käsitteen 

yleistunnusmerkkien avulla ellei laajentavaa tai supistavaa poikkeussäännöstä ole.43 

Viimekädessä perussuhdeteorian mukainen työsuhteen tunnistaminen toteutetaan 

tarkastelemalla sitä, tapahtuuko työn tekeminen kokonaisuutena arvostellen sellaisissa 

olosuhteissa ja sellaisin ehdoin, joiden perusteella työntekijän on katsottava työskentelevän 

epäitsenäisessä asemassa työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.44  

 

Harjoittelijan oikeusasema konstruoidaan Suomen voimassaolevan työoikeudellisen 

sääntelyn valossa pitkälti perussuhdeteorian mukaisesti työlainsäädännön 

soveltamisalaoppien avulla. Esimerkiksi Tiitinen ja Kröger ovat teoksessaan 

Työsopimusoikeus (2012) linjanneet työharjoittelusuhteista työsuhteen ulkopuolella ja 

                                                 

 

40 Kairinen 1998, s. 193. 
41 Ylhäinen 2015, s. 4. 
42 Sipilä 1938, s. 7–11. 
43 Kairinen 1998, s. 196. 
44 Tiitinen – Kröger 2012, s. 24–25. 
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työsuhteessa. Kirjoittajat muun muassa toteavat, että kaikki harjoittelijan nimikkeellä olevat 

eivät jää työsopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi silloin, kun opiskelijat 

koulun loma-aikoina suorittavat harjoittelun koululaitoksesta erillisessä harjoittelupaikassa, 

tekevät harjoittelupaikan kanssa sopimuksen yrityksen johdon ja valvonnan alaisesta 

työskentelystä sekä saavat harjoittelustaan vastikkeen, harjoittelija on harjoittelujakson ajan 

määräaikaisessa työsuhteessa harjoittelun järjestäjään.45 Edelleen kirjoittajat ovat todenneet, 

että sillä seikalla, onko harjoittelu opiskelun kannalta pakollista vai ei, ei tulisi olla 

ratkaisevaa merkitystä oikeussuhteen luonteen arvioinnissa.46 Kyseiset lähtökohdat 

työsuhteisen harjoittelun tunnistamisesta ovat erityisen merkityksellisiä Suomen 

sääntelyviitekehyksessä.  

 

Annika Rosin on tutkinut harjoittelujärjestelyjä useista eri näkökulmista sekä tehnyt 

oikeusvertailevaa tutkimusta harjoittelun sääntelyvaihtoehdoista. Tutkielman kannalta 

erityisen merkittävinä kirjallisuuslähteinä ovat Rosinin tutkimuksista väitöskirja Labour 

Law Protection of Trainees (2017), artikkeli Precariousness of Trainees Working in the 

Framework of a Traineeship Agreement (2016) sekä ILO:n toimittamassa 

kokoomateoksessa julkaistu osio Contractual Arrangements for Young Workers (2017), 

jossa Rosin on ollut yksi kirjoittajista. Rosinin tutkimuksissa harjoittelujärjestelyjä 

tarkastellaan paitsi harjoittelijan työoikeudellisen aseman selkiyttämisen näkökulmasta, 

myös harjoittelusopimuksiin liittyvien ongelmakohtien valossa. Väitöstutkimuksessa myös 

tarkastellaan harjoittelua osana epätyypillisiä työntekomuotoja sekä pohditaan 

työoikeudellisten normistojen soveltamisalan laajentamiseksi annettuja, vaihtoehtoisia 

teoreettisia ehdotuksia oikeussuhteen heikomman osapuolen tunnistamiseksi. Rosin lähtee 

tutkimuksissaan siitä, että harjoittelijoiden tulisi kuulua työoikeudellisen lainsäädännön 

soveltamisalaan, sillä työsuhteen tunnistamisen kannalta merkittävin kriteeri, 

direktiotunnusmerkki, täyttyy harjoittelussa ja oikeussuhde on luokiteltava työsuhteeksi 

työoikeuden yleisten oppien mukaisesti.47  

 

Euroopan komissio on niin ikään teettänyt kattavan tutkimuksen oppisopimuksista ja 

harjoittelujärjestelyistä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimuksen mukaan oppisopimukset 

                                                 

 

45 Tiitinen – Kröger 2012, s. 51–52. Ks. myös TN 1168-84.  
46 Ibid. 
47 Ibid. s. 46. 
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ja harjoittelut ovat hyödyllisiä nuorten työelämään siirtymistä helpottavina järjestelyinä, 

mutta ne kaipaavat runsaasti kehittämistä.48 Tutkimuksen  mukaan erityisesti seuraavia 

näkökohtia olisi painotettava harjoittelun sääntelyviitekehystä määritettäessä: harjoittelu 

olisi määriteltävä käsitteenä EU:n tasolla, harjoittelujaksot olisi mahdollisuuksien mukaan 

suoritettava osana opinto-ohjelmaa mieluummin kuin opintojen jälkeen, harjoittelupaikkoja 

olisi pyrittävä suunnitelmallisesti lisäämään erityisesti pk-yrityksissä ja harjoittelijoille olisi 

oltava tarjolla taloudellista tukea esimerkiksi valtion taholta.49 Tutkimuksen mukaan tulisi 

myös toteuttaa toimia, joilla edistetään avoimia menettelyjä harjoittelijoiden 

rekrytoinnissa.50 Tutkimuksessa on linjattu, että oikeudellisesti jäsentyneimmät 

harjoittelujärjestelyt toteutetaan yleensä julkisen vallan ohjauksessa aktiivisten 

työmarkkinatoimenpiteiden yhteydessä, kuten työvoimahallinnon koordinoimissa 

työharjoitteluissa ja –kokeiluissa. Myös pakolliset harjoittelut osana tietyn alan opintoja 

näyttäytyvät jossain määrin strukturoituina järjestelyinä.51 Sen sijaan opinto-ohjelmien 

ulkopuolella toteutettavat, nk. harjoittelut avoimilla markkinoilla edustavat sääntelemätöntä 

harjoittelutyyppiä.52 Komission tutkimuksen tulosten pohjalta valmisteltiin neuvoston 

suositus nuorisotakuun perustamisesta sekä neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista.53 

Tutkimus ei varsinaisesti ole työoikeudellinen, mutta siitä saatavilla yleisillä suuntaviivoilla 

on keskeinen merkitys tutkielman kannalta.  

 

Kansainvälistä vertailua harjoittelun sääntelyviitekehyksestä löytyy myös ILO:n 

kokoomateoksesta Rising to the Youth Employment Challenge (2017). Teoksessa 

tarkastellaan muun muassa harjoittelua oikeudellisena käsitteenä, harjoittelijan 

oikeusasemaa erilaisissa kansallisissa oikeusjärjestyksissä sekä yleisiä trendejä harjoittelun 

sääntelyssä. Harjoittelua koskevan sääntelyn moninaisuuden ja selkiytymättömyyden 

taustalla esitetään olevan kansainvälisestikin vallitseva epäselvyys harjoittelun käsitteen 

oikeudellisesta sisällöstä.54 Useissa kansallisissa oikeusjärjestyksissä harjoittelua pidetään 

sääntelyn näkökulmasta yksinomaan opiskeluna tavanomaisen työnteon elementti 

                                                 

 

48 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 3, 111.  
49 Ibid. s. 136–138. 
50 Ibid.  
51 Ibid. s. 2. 
52 Ibid. 
53 Ibid. s. 137.  
54 Jeannet-Milanovic – O’Higgins – Rosin 2017, s. 156. 
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sivuuttaen, mikä usein aiheuttaa sen, että ainoastaan harjoittelun oppimissisältöön kohdistuu 

sääntelyä työehtojen jäädessä sääntelyn ulottumattomiin.55 Teoksessa myös esitetään 

harjoittelun sääntelyviitekehykseksi oppissopimusjärjestelmän kaltainen malli, jossa 

harjoittelijat kuuluisivat työlainsäädännön soveltamisalaan erityisenä työntekijäryhmänä.56 

Toisaalta samassa yhteydessä myös korostetaan tarvetta sääntelymallien joustavoittamiseen 

ja työmarkkinaosapuolten yhteistyöhön sääntelyviitekehystä määriteltäessä.57 

 

2 Mitä harjoittelu on?  

Harjoittelua koskevissa tutkimuksissa on ilmennyt, että harjoittelun (työ)oikeudellinen 

käsitteenmääritys on haastavaa johtuen vaihtelevista sääntelyratkaisuista ja erilaisten 

harjoittelutyyppien välisistä sisällöllisistä eroavaisuuksista.58 Suomesta harjoittelulle ei 

löydy lainsäädännöllistä määritelmää.59 Ruotsissa harjoittelu oikeudellisena käsitteenä on 

tuotu esiin lainsäädännössä ja virallislähteissä, mutta harjoittelun työehdoista ei ole olemassa 

selkeää kokonaiskuvaa.60 Harjoittelusta käsitteenä ei löydy yleistä lainsäädännöllistä 

määritelmää myöskään Ranskan oikeusjärjestyksestä.61 Sen sijaan harjoittelu on määritetty 

kattaen kaikki toisen asteen ja korkeakouluasteen harjoittelujaksot sekä kansainväliset 

yhteistyö- ja liikkuvuusohjelmat.62 Tällöin harjoittelulla tarkoitetaan tietyn tutkinnon 

suorittamiseksi järjestettävää, rajoitetun ajan kestävää työelämäjaksoa, jonka aikana 

harjoittelija kerryttää käytännön kokemusta työympäristössä soveltaen teoreettista 

tietämystään. 63 Määritelmässä korostuu käytännön työkokemuksen hankkiminen, mutta 

uusien taitojen opettelua ei harjoittelussa varsinaisesti odoteta.64 

 

Huolimatta harjoittelun oikeudellisen käsitteen vakiintumattomuudesta, useimmissa EU:n 

jäsenvaltioissa vallitsee kuitenkin jonkintasoinen kansallinen yhteisymmärrys siitä, mitä 

                                                 

 

55 Ibid. 
56 Ibid. s. 161–162. 
57 Ibid. s. 159, 161. 
58 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 4. 
59 Ibid. s. 394. 
60 Ibid. s. 763, 769. 
61 Rosin – Muda 2013, s. 295. 
62 Ibid.  
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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harjoittelu käytännössä merkitsee.65 Harjoittelua oikeudellisena ilmiönä onkin mahdollista 

luonnehtia yleisellä tasolla etenkin seuraavien osatekijöiden avulla:  

 

1) yleinen oppimistarkoitus 

2) opiskelun käytännön ulottuvuus 

3) järjestelyn määräaikaan sidottu kesto.66 

 

Tutkielmassa harjoittelu ymmärretään siis ajallisesti rajattuna, joko palkallisena tai 

palkattomana työelämäjaksona, johon sisältyy sekä opiskelua että käytännön työntekoa. 

Käsitteenä harjoittelu ymmärretään näin ollen verrattain laajasti, jolloin sääntelyviitekehystä 

on tarkasteltava pakottavan työlainsäädännön lisäksi koulutuslainsäädännön ja aktiivisia 

työmarkkinatoimenpiteitä koskevan lainsäädännön valossa, sillä myös näihin 

sääntelykokonaisuuksiin sisältyy harjoitteluksi luokiteltavaa työssäoppimista.  

 

3 Perussuhdeteoriasta ja työlainsäädännön soveltamisalasta 

Työlainsäädäntö on Suomessa pitkälti rakentunut pakottaville säännöksille, joilla on suojattu 

työsuhteen heikompaa osapuolta, työntekijää. Pakottavan sääntelyn ohella riittävä 

sopimustasapaino työsuhteissa on toteutettu myös työehtosopimuksin.67 Työsuhteisten 

harjoittelijoiden oikeusasemaa säännellään työlainsäädännössä, erityisesti työsopimuslaissa. 

Työoikeudellisen perussuhdeteorian mukaan työlainsäädäntöä sovelletaan vain 

työsuhteessa, ellei laissa ole nimenomaisesti säädetty toisin.68 Tästä lähtökohdasta on 

aiheutunut niin käytännön työelämässä kuin oikeuskäytännössäkin epätietoisuutta ja 

epävarmuutta, mutta perussuhdeteoriaa sovelletaan pitkästä historiastaan huolimatta yhä 

modernin työoikeuden ydinkysymysten tarkasteluun. Se on myös vaikuttanut vahvasti 

oikeuskirjallisuuteen, oikeuskäytäntöön sekä lainsäädännön valmisteluun.69 

 

Perussuhdeteorian keskiössä on idea työsuhteesta työoikeuden perussuhteena: tämä 

perussuhde on eräänlainen neutraali kompromissi, jonka tarkoituksena ei ole edistää 

                                                 

 

65 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 4. 
66 Ibid.  
67 HE 157/2000 vp, s. 46. 
68 Ibid. s. 55. 
69 Tiitinen – Kröger 2012, s. 38. 
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kummankaan työsuhteen osapuolen – työntekijän tai työnantajan intressejä. Tavoitteena on 

tarkastella työsuhdetta irrallisena työoikeuden taustalla vaikuttavasta sosiaalipolitiikasta.70 

Perussuhdeteoria voidaan mieltää sääntelyviitekehyksenä, jonka perimmäisenä 

tarkoituksena on systemaattisen esitystavan avulla ilmaista työoikeudellisen lainsäädännön 

soveltamisala.71 Teorian vaikutuksesta työsuhde -käsitteellä on edelleen työoikeudellisessa 

tutkimuksessa korostuneen analyyttinen luonne, minkä johdosta työoikeudellisen ajattelun 

rajat kiinnitetään työoikeuden soveltamisalaa koskeviin oppeihin, joista merkittävin on työn 

johto- ja valvonta työsuhteen tunnusmerkkinä.72 

 

Teorian todellisen ytimen muodostaa työoikeuden normistojen soveltamisalaa koskeva 

lähtökohta, jonka mukaan kaikkien työoikeudellisten lakien soveltamisala määräytyy 

yhtenevästi työsuhteen käsitteen yleistunnusmerkkien johdosta.73 TSL 1:1.1:ssa todetaan, 

että lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä 

työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon 

ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Edelleen saman pykälän toisessa 

momentissa todetaan, että lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos 

tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Kolmannessa 

momentissa täsmennetään, että soveltamista ei estä pelkästään se, että työ tehdään 

työntekijän kotona tai hänen valitsemassaan paikassa eikä sekään, että työ suoritetaan 

työntekijän työvälineillä tai -koneilla. TSL 1:2:ssä on nimenomaisesti linjattu, että lakia ei 

sovelleta 1) julkisoikeudelliseen palvelussuhteeseen eikä julkisoikeudellisen 

palvelusvelvollisuuden täyttämiseen; 2) tavanomaiseen harrastustoimintaan; 3) sellaiseen 

työsuoritusta edellyttävään sopimukseen, josta säädetään erikseen lailla.  

 

Vaikka perussuhdeteorian mukaiset työoikeudellisten normistojen soveltamisalaa koskevat 

oikeusohjeet on ilmaistu työsopimuslaissa, rajanveto työsuhteen ja muun työnteon välillä 

näyttäytyy erityisen hankalana sellaisissa työntekojärjestelyissä, joiden osalta ei ole 

löydettävissä oikeusohjeita työsuhteen olemassaolon tarkasteluun. Perussuhdeteorian 

näkökulmasta tulkinnanvaraisuutta liittyy ennen muuta sellaisiin harjoittelujärjestelyihin, 

                                                 

 

70 Sipilä 1938, s. 7–11. Sipilä ei varsinaisesti nimennyt teoriaansa perussuhdeteoriaksi, vaan tämän teki vasta 

myöhemmin Vuorio, ks. Vuorio 1955, s. 37–40.  
71 Kairinen 1979, s. 252–255. 
72 Ylhäinen 2015, s. 224. 
73 Kairinen 2004, s. 7. 
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joita ei nimenomaisesti ole suljettu pois työlainsäädännön soveltamisalasta. Tällaisia 

harjoittelujärjestelyjä ovat ennen muuta korkeakouluopintojen yhteydessä suoritettavat 

harjoittelujaksot.74 Harjoittelujärjestely joudutaan näissä tapauksissa arvottamaan 

tapauskohtaisesti suhteessa työsuhteen perustunnusmerkkeihin.  

 

Työsuhteen perustunnusmerkit muodostetaan tunnusmerkistöopin avulla: työoikeudellinen 

työsuhteen käsite on määritetty sopimusta, työntekoa toiselle, vastikkeellisuutta sekä johtoa 

ja valvontaa koskevien perustunnusmerkkien kautta. Perussuhdeteorian lähtökohdista 

työoikeuden normit koskevat kuitenkin ydinväitteen mukaan kaikkia työsuhteen 

tunnusmerkistön täyttäviä työntekosuhteita, vaikka näitä ei olisi nimenomaisesti säädöksissä 

tai muussa lainsäädäntömateriaalissa mainittukaan.75 Tällaiset työntekosuhteet ovat yleensä 

enemmän vain vähemmän epätyypillisiä ja niiden luonnehtiminen työsuhteeksi edellyttää 

tapauskohtaista harkintaa.  

 

Perussuhdeteoriaan kuuluu tulkinnallisena elementtinä myös työoikeuden ajallista 

soveltamista koskeva lähtökohta, jonka mukaan työoikeuden normeja aletaan soveltaa siitä 

hetkestä alkaen, kun työsuhde syntyy. Käytännössä työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät siis 

vasta silloin, kun työntekijä alkaa tehdä työtään.76 Niin ikään teoria korostaa työsuhteen 

keston ja yhtäjaksoisuuden merkitystä: työsuhde voi jatkua samana ja yhdenjaksoisena 

työsopimuskaudesta toiseen silloin, kun on kyse samojen osapuolten välillä peräkkäin 

solmituista työsopimuksista.77 Lisäksi perussuhdeteoriasta voidaan johtaa työnantajan ja 

työntekijän käsitteiden määritelmät. Juuri työsuhde työoikeudellisen järjestelmän 

yläkäsitteenä määrittää edelleen työnantajan ja työntekijän käsitteitä, joita ei ole muuten 

nimenomaisesti työlainsäädännössä määritelty.78 

 

Edellä kuvattuja perussuhdeteorian keskeisiä väitteitä ei kuitenkaan voida todentaa 

esimerkiksi empiirisen aineiston avulla, mikä on aiheuttanut paljon teoriaa koskevaa 

                                                 

 

74 Rosin ja Muda toteavat seuraavaa: “The discussion about the probable employee status of trainees can 

mainly be conducted for those trainees that are not explicitly exempted from the category of employees. This 

means that in the case of Finland, we should ask about the employee status of trainees obtaining higher 

education.” Rosin – Muda 2013, s. 297. 
75 Kairinen 2004, s. 7.  
76 Ibid. s. 8. 
77 Kairinen 1998, s. 196. 
78 Kairinen 2004, s. 8. 
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kritiikkiä työoikeudellisessa keskustelussa.79 Voidaan myös aiheellisesti pohtia, miten 

toimiva teoreettinen työkalu perussuhdeteoria loppujen lopuksi on, mikäli sen sisältö säilyy 

jokseenkin muuttumattomana aikakaudesta toiseen, huolimatta siitä, että työmarkkinat ovat 

vastanneet yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin muun muassa työvoiman 

käyttömuotojen muutoksina.80 Toisaalta työoikeudelliset normistot pyrkivät vastaamaan 

yhteiskunnan taloudellisiin ja sosiaalisiin muutoksiin juuri perussuhdeteoriaa 

hienovaraisesti kehittämällä ja jalostamalla.81 Perussuhdeteorian ajantasaistaminen tapahtuu 

tarkentamalla soveltamisalaa koskevaa kysymyksenasettelua vastaamaan nykyisiä työnteon 

muotoja sekä erityisesti työntekijä-instituution tunnistamista kehittämällä.82 

 

Kuten Suomessa, myös esimerkiksi Ruotsissa työlainsäädännön henkilöllistä soveltamisalaa 

rajataan työsopimuksen ja työsuhteen käsitteillä. Ruotsissa työsuhteen perustunnusmerkit on 

muotoiltu pitkälti samalla tavalla kuin Suomessa, eli työntekijänä pidetään henkilöä, joka 

työskentelee sopimuksen perusteella henkilökohtaisesti toisen lukuun tämän johdon ja 

valvonnan alaisena vastiketta vastaan.83 Työntekijät kuuluvat työlainsäädännön tuoman 

suojan piiriin, kun taas itsenäisiin ammatinharjoittajiin sovelletaan pääsääntöisesti yleisen 

siviilioikeuden säännöksiä.84 Huolimatta työsuhde -käsitteen työoikeudellisten normien 

soveltamisalaa rajaavasta vaikutuksesta, Ruotsin työlainsäädäntöä on kuitenkin luonnehdittu 

laajan henkilöllisen soveltamisalan kautta sekä eri työntekijäryhmien yhdenvertaisen 

kohtelun näkökulmasta.85 1900-luvun aikana työntekijän käsitteen tulkinta onkin kehittynyt 

jokseenkin laajentavaan suuntaan ja käsitteellä on tavoiteltu suojan tarjoamista myös 

perinteisestä työsuhdetyöstä poikkeaville työn suorittamismuodoille.86 

 

Niin ikään Ranskassa työlainsäädännön soveltamisalaa määritetään työsopimuksen käsitteen 

avulla. Ranskassa työsopimuksella tarkoitetaan on sopimusta, jonka nojalla henkilö 

(työntekijä) asettaa työpanoksensa toisen henkilön (työnantajan) käyttöön, jonka 

                                                 

 

79 Kairinen 1979, s. 252–255 ja 231.  
80 Ks. HE 157/2000 vp, s. 46. 
81 Ylhäinen 2005, s. 124. 
82 Kairinen 1998, s. 206–209. 
83 Rönnmar 2004, s. 159. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Ds 2002:56, s. 82. 
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alaisuudessa hän sitoutuu työskentelemään vastiketta vastaan.87  Työlainsäädännössä 

kuitenkin täsmennetään, että työsuhde muodostuu pääasiallisesti vain olosuhteissa, joille on 

ominaista työntekijän pysyvä oikeudellinen alisteisuus oikeussuhteessa.88 

 

3.1 Työntekijän suojelun periaatteesta 

 

Työntekijän suojelun tarve seuraa loogisesti siitä, että työntekijä katsotaan yksittäisessä 

työsuhteessa heikommaksi osapuoleksi.89 Työnantajan valta-asema oikeussuhteessa 

perustuu osittain lainsäädäntöön, jota lait, sopimustoiminta ja oikeuskäytäntö toisaalta myös 

rajoittavat.90 Kuten todettiin, työntekijän ja työnantajan käsitteitä ei ole nimenomaisesti 

määritelty Suomessa lain tasolla. Suomen työoikeudellisessa sääntelyssä työntekijän käsite 

tulisikin ymmärtää verrattain laajasti.91 Suojeluperiaate ei ole suomalainen tai 

pohjoismainen erikoisuus, vaan sen avulla voidaan luonnehtia yleensäkin länsimaista 

työoikeutta. Lisäksi sen on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toiminnan kulmakiviä.92 

 

Suomen oikeudessa työntekijän käsitteen määrittämiseen vaikuttaa kaksi ulottuvuutta. Yksi 

määritelmä on työsopimuslaissa välillisesti määritelty työntekijäkäsite (TSL 1:1). Toinen 

määritelmä on EU-oikeudellinen.93 EU-oikeudellista määritelmää käytetään tulkittaessa 

EU:n säännöksiä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta sisämarkkinoilla ja virkamiesten 

vapaasta liikkuvuudesta julkisella sektorilla.94 Työntekijämääritelmä EU-oikeudessa on 

verrattain laaja. On katsottu, ettei se aiheuta merkittäviä ristiriitoja Suomen oikeuden ja EU:n 

säännösten välillä. Useissa työoikeudellisissa direktiiveissä pidetään kuitenkin lähtökohtana 

työntekijän kansallista määritelmää, jolloin myös direktiivin oikeusvaikutukset kohdistuvat 

kansallisesta kontekstista riippuen erilaisiin henkilöryhmiin.95 

 

                                                 

 

87 Despax –Rojot – Laborde 2011, s. 47–48.  
88 Ibid. s. 94–96. 
89 Engblom 2014, s. 9. 
90 Bruun – von Koskull 2012, s. 20. 
91 Ibid. s. 32–33. 
92 Ibid. s. 20–21. 
93 Ibid. s. 33. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
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Työntekijän määritelmän keskeisimpänä osatekijänä voidaan pitää työnantajan direktio-

oikeuden olemassaoloa oikeussuhteessa. Työnantajan direktio-oikeutta vastaa puolestaan 

työntekijän alisteinen asema suhteessa työnantajan määräysvaltaan eli subordinaatio. 

Direktio-oikeus on merkittävin kriteeri, jonka avulla työsuhteinen työntekijä ja itsenäinen 

yrittäjä voidaan erottaa toisistaan.96 Työnantajan johto- ja valvontavallan olemassaoloa on 

puolestaan tulkittu melko vapaasti Suomen oikeudessa. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, 

että riittää, mikäli työnantaja voi halutessaan valvoa työtä, mutta direktion tosiasiallista 

käyttämistä ei sen sijaan vaadita.97 

 

Perinteisen näkemyksen mukaan työoikeudellisen sääntelyn oikeutus perustuu työsuhteen 

osapuolten epätasaisesti jakautuneeseen neuvotteluvoimaan työmarkkinoilla ja erityisesti 

työtekijän heikompaan asemaan suhteessa työnantajaan.98 Työnantajan työntekijää 

vahvempi asema työmarkkinoilla voidaan perustaa erityisesti yrityksen liikkeenjohtovaltaan 

sekä työsopimukseen perustuvaan työnjohtovaltaan.99 Tästä lähtökohdasta valtiovallan on 

tarkoituksenmukaista puuttua työsuhteen osapuolten sopimusvapauteen ja säännellä 

työsuhdetta sekä lakien että työehtosopimusten muodossa erityisesti työntekijän 

suojaamiseksi oikeussuhteessa. Työmarkkinajärjestöjen välillä taas voidaan katsoa 

vallitsevan riittävä voimien tasapaino.100  Suojeluperiaate ilmeneekin keskeisellä tavalla 

työntekijän suojaksi säädettyinä vähimmäisehtoina, joista ei voida työntekijän vahingoksi 

sopia toisin (ns. minimipakottavuus).101 Esimerkiksi työsopimuslain pakottavat säännökset 

irtisanomisperusteista kaventavat sopimusvapautta työntekijän aseman turvaamiseksi.102 

Sanoessaan työsopimuksen irti työnantajalla tulee olla laissa vahvistettu irtisanomisperuste 

(TSL 7:2 ja 7:3). Toisaalta työntekijän suojelun periaate konkretisoituu myös työoikeuden 

käytännön tulkintatilanteissa. Suojelusäännöksiä ja työsopimusta voidaan epäselvissä 

tilanteissa tulkita työntekijän eduksi (”in dubio pro labore”).103 

 

                                                 

 

96 Kairinen 2004, s. 67. 
97 Bruun – von Koskull 2012, s. 32–33. 
98 HE 157/2000 vp, s. 6, Kairinen 2004, s. 38–39 sekä Davidov 2006 s. 138–140. 
99 Kairinen 2004, s. 38. 
100 Engblom 2014, s. 9. 
101 Kairinen 2004, s. 38. 
102 Bruun – von Koskull 2012, s. 21. 
103 Ibid. s. 39. 
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Työntekijän suojelun periaate myös rajaa sitä, minkälaiset oikeussuhteet kuuluvat 

työoikeudellisten normistojen sääntelykohteisiin. Heikomman suoja toteutetaan työsuhteen 

tunnusmerkistöopin välityksellä: suojaa annetaan vain, mikäli työsuhteinen työ tulee 

kyseeseen. Näin ollen työoikeuden normistot eivät siis suojaa kaikkia työmarkkinoilla 

heikossa asemassa olevia tahoja. Palkkatyöhön perustuvassa yhteiskuntarakenteessa 

alisteisessa asemassa olevan sopijapuolen suojan tarve on jäsennetty nimenomaan 

pitkäaikaiseen palkkatyöhön sitoutuneen työntekijän työsuhteen kautta.104 Kun työsuhde 

käsitteenä kytketään tiettyjen tunnusmerkkien täyttymiseen, samalla automaattisesti 

suljetaan pois muita mahdollisesti samantyyppisiä oikeussuhteita, joissa voidaan tunnistaa 

tosiasiallisesti työntekijään rinnastuva, oikeussuhteen heikompi osapuoli.105  

 

Palkkatyötä kuvataan oikeuskirjallisuudessa tietyntyyppisenä, pitkäaikaisena 

kestovelkasuhteena ja heikomman osapuolen suojan tarve määritellään juuri pitkäaikaisen 

työsuhteen taustaa vasten.106 Heikompi asema suhteessa työnantajaan määritellään 

oikeuskirjallisuudessa pitkäkestoisessa työsuhteessa ajan kuluessa muodostuvaksi 

työntekijän taloudelliseksi ja sosiaaliseksi riippuvuudeksi työnantajasta.107 Tästä 

näkökulmasta harjoittelun työoikeudelliseen jäsentämiseen saattaisi vaikuttaa myös 

harjoittelujärjestelyn kesto. Myös Euroopan unionin tuomioistuin on tarkastellut 

oikeuskäytännössään harjoittelusuhteen keston vaikutusta harjoittelijan työntekijäaseman 

muodostumiseen. Tuomioistuin on linjannut, että työntekijän käsitteellä on yhteisön 

oikeudessa oma sisältönsä, eikä yhteisön oikeudessa aseteta työskentelyn kestoa koskevia 

lisäehtoja sille, että henkilöä voitaisiin pitää työntekijänä.108 Tuomioistuin on myös 

todennut, ettei harjoittelun kestoaika ratkaise sitä, voidaanko harjoittelijaa pitää työntekijänä 

yhteisön oikeuden tarkoittamalla tavalla.109 Tuomioistuimen mukaan työntekijän käsite on 

määriteltävä niiden objektiivisten perusteiden mukaan, jotka kysymyksessä olevien 

henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet huomioon ottaen ovat luonteenomaisia työsuhteelle. 

                                                 

 

104 Ylhäinen 2005, s. 126. 
105 Ibid.  
106 Nieminen 1995, s. 151. 
107 Rosin 2017, s. 31. 
108 Asia 197/86 S.M.Brown v. The Secretary of State for Scotland (1988), s. 505. 
109 Asiat 197/86 S.M.Brown v. The Secretary of State for Scotland (1988), s. 505 ja C-413/01 F. Ninni-

Orasche v. Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr and Kunst (2003), s. I-13228.  
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Työsuhteen olennainen piirre on se, että henkilö tekee toiselle tämän johdon alaisena tietyn 

ajan työtä palkkaa vastaan.110 

 

3.2 Työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä harjoittelussa 

 

Suomessa työoikeudellinen sääntely perustuu vahvasti ajatukselle vakiintuneesta, ajan 

kuluessa perustunnusmerkkinsä säilyttävästä työsuhteesta, joka myös määrittää työoikeuden 

normistojen soveltamisalan. Työoikeudellisessa sääntelyssä tyypillisen työsuhteen sisältö on 

muotoutunut vuosikymmeniä lähtökohdiltaan samankaltaisena jatkuneen sääntelyn 

tuloksena sekä siitä syntyneen oikeuskäytännön- ja kirjallisuuden seurauksena.111 Työoikeus 

on kehittynyt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen niin kutsutun normaalityösuhteen 

varaan.112 Edelleen modernissa työoikeudellisessa sääntelyssä normaalityösuhteelle on 

ominaista se, että työ tehdään palkkaa vastaan, alisteisesti, ajallisesti täysitehoisesti ja 

vakiintuneesti, yhdelle työnantajalle, kodista erillisessä työpaikassa sekä tietyn toimenkuvan 

mukaisesti.113 Työsuhteessa tehtävä työ on siis ennen muuta palkkatyötä, jossa toimeentulo 

perustuu toiselle tehtävästä työstä saatuun palkkatuloon. Keskeisimpiä työnteon 

järjestämismuotoja ovat työsuhde, virkasuhde ja yrittäminen.114 

 

Työsopimuksen, työsopimussuhteen ja työsuhteen määritelmien avulla ratkaistaan, onko 

tiettyä henkilöä pidettävä työntekijänä vai itsenäisenä yrittäjänä ja sovelletaanko häneen 

työoikeudellista lainsäädäntöä.115 Työsopimuslaki myös määrittää muiden työoikeudellisten 

lakien soveltamisalaa, joten sen soveltamisalan selvittäminen on harjoittelijan oikeusaseman 

kannalta keskeinen kysymys. Jos katsotaan, että työsopimuslain soveltamisalaedellytykset 

täyttyvät, harjoittelija pääsee yleisen työoikeudellisen suojan piiriin, jolloin esimerkiksi 

hänen palkkansa määräytyy jonkin työehtosopimuksen mukaan, hän on oikeutettu työsuhde- 

ja palkkaturvaan,  korvaukseen työtapaturmasta, eläketurvaan, vuosilomaan ja 

ylityökorvauksiin. Jos puolestaan työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty, harjoittelija jää vaille 

                                                 

 

110 Asia C-413/01 F. Ninni-Orasche v. Bundesminister für Wissenschaft, Verkehr and Kunst (2003), s. I-

13228. 
111 Ylhäinen 2015, s. 85. 
112 Koskinen 2007, s. 3. 
113 Ibid. s. 6. 
114 Ibid. s. 3. 
115 Ks. HE 157/2000 vp, s. 7. 
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edellä mainittuja suojan osatekijöitä.116 Kaikkien työsuhteen tunnusmerkkien on 

lähtökohtaisesti täytyttävä, jotta kyse olisi työntekijästä. Työsuhteen perustunnusmerkkejä 

ovat vakiintuneesti sopimus-, työntekemis-, vastikkeellisuus-, sekä direktiotunnusmerkki.  

 

Työsuhteen tunnusmerkkien tarkastelun yhteydessä on myös huomattava, että työsuhteen 

syntyminen ei ole perinteisesti ollut sopimuksenvarainen asia Suomen työoikeudellisessa 

sääntelyssä, eli osapuolilla ei ole lopullista valtaa sopia siitä, tehdäänkö jokin työ 

työsuhteessa vai esimerkiksi yrittäjänä.117 Näin ollen, mikäli työsuhteen tunnusmerkit 

täyttyvät, työsuhde kuuluu pakottavan työoikeudellisen sääntelyyn piiriin, eikä sillä, että 

sopimus on nimetty esimerkiksi harjoittelusopimukseksi ole merkitystä työoikeudellisen 

sääntelyn soveltamisen kannalta. 

 

3.2.1 Sopimustunnusmerkistä  

Työsuhde perustuu  työnantajan  ja  työntekijän  väliseen  sopimukseen työnteosta, joka on 

useimmiten laadultaan TSL  1:1.1:n mukainen  kirjallinen työsopimus.118 Kuten todettu,  

työsuhteen  perustana olevan sopimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla nimetty 

työsopimukseksi, vaan se voidaan nimetä esimerkiksi harjoittelusopimukseksi. Sopimuksen  

oikeusvaikutukset määrittyvät sopimuksen sisällön eivätkä sen nimen perusteella.119  

Työsopimuksen olemassaolon arvioinnista on Suomessa runsaasti oikeuskäytäntöä. 

Suurimmassa osassa tapauksista on kyse juuri tilanteista, joissa sopimukset on nimetty 

joksikin muuksi kuin  työsopimuksiksi,  mutta jälkeenpäin  esitetään väite,  että kysymys on  

kuitenkin työsopimuksista.120 

 

Työnä taas voidaan pitää lähes mitä tahansa inhimillistä käyttäytymistä, jolla on taloudellista 

arvoa.121  Sopimuksen tarkoittaman työn laatua ei näin ollen ole tarkemmin määritelty: 

riittää, että työllä on jotain taloudellista arvoa. Työsopimus puolestaan voidaan solmia 

                                                 

 

116 Työoikeudellisen suojan osatekijöistä, ks. Kairinen 2004, s. 66. 
117 Koskinen 2007, s. 3. 
118 Kairinen et al. 2006, s. 106–107. 
119 Paanetoja 2008, s. 22. 
120 Ks. esim. KKO 1995:145, KKO 1999:113 sekä TN 1447-12. Ks. myös TN 1293-93, jossa oli kyse 

kieltenopettajan ja osakeyhtiön välisestä sopimuksesta, joka oli nimetty työsopimukseksi.  Tässä työneuvosto 

katsoi, ettei osapuolten välinen sopimus ollut nimestään huolimatta työsopimus, koska TSL:n indispositiiviset 

työsuhteen tunnusmerkit eivät täyttyneet oikeussuhteessa. 
121 HE 157/2000 vp, s. 7. 
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kirjallisesti, suullisesti tai esimerkiksi sähköisesti. Sopimus voi myös syntyä 

konkludenttisesti eli hiljaisella hyväksynnällä, jos osapuolet eivät ole esittäneet 

nimenomaisia tahdonilmaisuja, mutta olosuhteista on pääteltävissä, että kyseessä on 

työsopimus.122 Periaatteessa sopimustunnusmerkin täyttää jo se, että osapuolten välillä 

vallitsee yhteisymmärrys asiasta.123 Sopimustunnusmerkin osalta on niin ikään huomattava, 

että työsopimuksella työntekijän tulee henkilökohtaisesti sitoutua työn tekemiseen. 

Henkilökohtainen sitoutuminen työn tekemiseen edellyttää työnantajan ja työntekijän (ts. 

luonnollisten henkilöiden) välistä sopimusta.124 Esimerkiksi sopimus työn teosta kahden 

yhteisön välillä ei näin ollen täytä työsopimuslain mukaista sopimustunnusmerkkiä.  

 

Työoikeudellisen sopimustunnusmerkin täyttyminen ei Suomessa periaatteessa edellytä 

kirjallisen työsopimuksen olemassaoloa. Työsopimus ei ole määrämuotoinen sopimus, joten 

se voidaan tehdä niin suullisesti, kirjallisesti kuin sähköisestikin.125 Lisäksi työsuhde voi 

eräissä tilanteissa syntyä ilman pätevää sopimusta.126 Se, tehdäänkö työsopimus suullisesti 

vai kirjallisesti, ei siis vaikuta suoranaisesti työnantajan ja työntekijän asemaan, sillä 

kummassakin muodossa tehty työsopimus on työsopimuslain mukaan pätevä ja osapuolia 

sitova.127 Työsopimuksen kirjallinen muoto on kuitenkin oikeusvarmuuden näkökulmasta 

tarkoituksenmukaisin, sillä riitatilanteessa kirjallinen työsopimus ja siinä sovitut ehdot ovat 

lähtökohtana riidan ratkaisemisessa.128  

 

Kirjallista keskeisistä työehdoista ilmoittamista on tehostettu unionintasoisella sääntelyllä. 

Neuvoston direktiivi 91/533/ETY työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille 

työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista implementoitiin osaksi Suomen 

oikeusjärjestelmää työsopimuslain muuttamisesta annetulla lailla (1354/1993).129 TSL 2:4 

§:ssä säädetäänkin työnantajaan kohdistuvasta velvollisuudesta antaa työntekijälle 

kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista. TSL:n mukaan työnantaja on velvollinen 

antamaan kirjallisen selvityksen työnteon keskeisistä ehdoista työntekijälle, jonka työsuhde 

                                                 

 

122 Bruun – von Koskull 2012, s. 27. 
123 Kairinen 2004, s. 63. 
124 Tiitinen – Kröger 2012, s. 13. 
125 Kairinen et al. 2006, s. 107. 
126 Paanetoja 2008, s. 22. 
127 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 29. 
128 Koskinen – Partanen 2008, s. 4. 
129 Ibid. s. 5. 
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on voimassa toistaiseksi tai yli yhden kuukauden pituisen määräajan.130 Lain sanamuodon 

mukaan velvoitteen kohteena on työsuhteinen työntekijä, joten selvitysvelvollisuus ei koske 

esimerkiksi ei-työsuhteisia harjoitteluja. Selvitysvelvollisuuden laiminlyönti on lisäksi 

sanktioitu TSL 13:11 §:ssä.131 Velvollisuus koskee periaatteessa sekä suullisesti että 

kirjallisesti solmittuja sopimusehtoja. Työnantajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa 

erillistä selvitystä niistä ehdoista, joista on sovittu kirjallisella työsopimuksella.132 

Työnantajan on myös toteutettava selvitysvelvollisuutensa oma-aloitteisesti riippumatta 

siitä, vaatiiko tai pyytääkö työntekijä selvitystä.133 

 

Työsopimuslaissa säädetty vaatimus työnteon keskeisistä ehdoista ilmoittamisesta on 

ymmärrettävä työsopimuksen sijasta luonteeltaan pikemminkin informatiiviseksi luetteloksi 

työnantajan ja työntekijän välillä sovituista ja sopimussuhteessa muutoin sovellettavista 

ehdoista. Näin ollen selvitysvelvollisuuden täyttämiseksi annettu asiakirja ei sinänsä luo 

työsopimusosapuolille oikeuksia eikä velvollisuuksia.134 Työsopimuslaissa ei myöskään 

säädetä siitä, miten kirjallinen selvitys vaikuttaa työsuhteen ehtojen muodostumiseen.135  

 

Keskeisten työehtojen selvitysvelvollisuus on säädetty suojelemaan työntekijää työsuhteen 

heikompana osapuolena sekä parantamaan työntekijän tiedonsaantimahdollisuuksia.136 

Tietyt työsuhteen ehdot, kuten työsopimuksen määräaikaisuus, työntekijän velvollisuus 

tehdä kaikkea työnantajan käskemää työtä sekä koeaikaehto voivat olla työntekijän kannalta 

yllättäviä ja epämiellyttäviä.137 Tiedonsaannin puutteellisuus vaikuttaa käytännössä 

negatiivisesti työntekijän oikeusturvaan. Myös harjoittelun osalta avoimuus harjoittelun 

työehtojen määrittämisessä on nostettu merkittäväksi oikeuskysymykseksi muun muassa 

EU:n tasolla. Neuvoston suosituksessa harjoittelun laatupuitteista todetaan, että tietojen 

puute on yksi huonolaatuisten harjoittelujaksojen syy ja huomattavasti yleisempi ongelma 

harjoittelussa kuin varsinaisessa työpaikassa.138 Suosituksessa lähdetään siitä, että kaikkien 

                                                 

 

130 Äimälä – Åström – Rautiainen – Nyyssölä 2014, s. 18. 
131 Ibid. 
132 Tiitinen – Kröger 2012, s. 75. 
133 Koskinen – Partanen 2008, s. 16. 
134 Ks. esim. Tiitinen – Kröger 2012, s. 112. 
135 Koskinen – Partanen 2008, s. 32. 
136 Uhmavaara – Kairinen – Niemelä 2000, s. 267. 
137 Koskinen – Partanen 2008, s. 47.  
138 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 2. 
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harjoittelujärjestelyjen tulisi perustua kirjalliseen sopimukseen, jossa keskeiset työehdot on 

eritelty.139  

 

Suomessa harjoittelujaksot osana ammatillista koulutusta tai aktiivisia 

työmarkkinatoimenpiteitä perustuvat lain nojalla kirjalliseen sopimukseen.140 Myös 

koulutuslainsäädännössä sääntelemättömien korkeakouluharjoittelujen osalta vakiintunut 

käytäntö näyttäisi olevan se, että harjoittelusta solmitaan kirjallinen sopimus osapuolten 

välillä.141 Sopimustunnusmerkin täyttymisen osalta tilanne on kuitenkin ammatillisen 

koulutuksen yhteydessä järjestettävässä koulutussopimustyöskentelyssä jokseenkin 

tulkinnanvarainen. Järjestelyssä opiskelija ei ole koulutussopimuksen osapuoli, vaan 

koulutussopimus laaditaan koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan välille. 

Kyseisen järjestelyn osalta koulutuslainsäädännössä on myös nimenomaisesti todettu, että 

kyseessä ei ole työsuhde.142 Työoikeudellisesti ongelmallista kuitenkin on, että järjestelyssä 

opiskelija työskentelee työnantajan välittömän johdon ja valvonnan alaisuudessa 

tavanomaisia työtehtäviä tehden, täyttäen näin työsuhteen keskeisimmän tunnusmerkin. 

 

3.2.2 Työntekemistunnusmerkistä 

Työsuhteen keskeisenä tunnusmerkkinä työtekijän työsuorituksen tulee tapahtua 

työnantajan lukuun. Tällä tarkoitetaan sitä, että työn johdosta syntyvien välittömien hyötyjen 

on kuuluttava työnantajalle.143 Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että työstä saatava palkka 

ei ole välitöntä tulosta työstä.144 Työnantajan lukuun työskenteleminen voi olla aktiivista, 

passiivista, henkistä tai ruumiillista käyttäytymistä.145 Työn tekeminen toiselle -edellytys 

                                                 

 

139 Ibid. s. 3. 
140 AKL 8:70 §:ssä säädetään, että oppisopimuskoulutus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja 

työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen taikka virkasuhteessa tai virkasuhteeseen 

verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa olevan opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen 

määräaikaiseen sopimukseen. AKL 8:71 §:ssä myös säädetään, että koulutussopimustyöskentelystä solmitaan 

kirjallinen sopimus koulutuksen järjestäjän ja koulutussopimustyöpaikan kesken. Niin ikään laissa julkisesta 

työvoima- ja yrityspalvelusta 4 luvun 9 §:ssä säädetään, että työkokeilussa työ- ja elinkeinotoimisto, 

työkokeilun järjestäjä ja henkilöasiakas tekevät työkokeilusta määräaikaisen kirjallisen sopimuksen, josta tulee 

käydä ilmi laissa mainitut vähimmäisehdot. 
141 Rosin 2016, s. 9. 
142 HE 39/2017 vp, s. 119. 
143 Tiitinen – Kröger 2012, s. 14. 
144 Kairinen 2004, s. 65. 
145 Paanetoja 2015, s. 378. 
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tarkoittaa myös, että työntekijä hyötyy tekemästään työstä yleensä vastikkeen muodossa, 

joka maksetaan siitä hyödystä, joka työnantajalle koituu työntekijän työpanoksesta.146  

 

Työntekemistunnusmerkin osalta erilaisia harjoittelujärjestelyjä voidaan ryhmitellä yhtäältä 

sen perusteella, miten vahvasti niissä edellytetään harjoittelulta opetuksellista sisältöä ja 

toisaalta sillä perusteella, missä määrin harjoittelussa on kyse tavanomaisesta työnteosta. 

Näiden tarkasteluun voidaan lisäksi yhdistää kysymys harjoittelun 

palkallisuudesta/palkattomuudesta. Suomen oikeuskäytännössä on katsottu, että 

työntekemistunnusmerkki täyttyy selkeimmin sellaisissa harjoittelujärjestelyissä, jotka 

sisältävät säännöllisesti toistuvien, työnantajan liiketoimintaan tavanomaisesti kuuluvien 

työtehtävien suorittamista vastiketta vastaan. Näissä harjoittelutyypeissä työsuoritus 

tapahtuu työnantajan lukuun ja työnantaja saa työn johdosta syntyvän välittömän hyödyn 

työsopimuslain tarkoittamalla tavalla.147  

 

Tapauksessa TN 1168-84 työneuvosto totesi, että mikäli harjoittelijat ovat osallistuneet 

työnantajan tavanomaiseen tuotantoprosessiin, he ovat työskennelleet työnantajan lukuun 

työsopimuslain tarkoittamassa mielessä. Tällöin työnantaja on siis saanut työpanoksesta 

aiheutuvan välittömän hyödyn.  

 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että harjoittelussa työntekemistunnusmerkin täyttymistä 

ei voida välttää, sillä harjoittelu oikeudellisena käsitteenä pitää sisällään pääsääntöisesti aina 

sekä käytännön työntekoa että opiskelua.148 Erilaisia harjoittelujärjestelyjä yhdistävänä 

tekijänä on tavoite opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisestä tietojen ja taitojen 

soveltamisen harjoittelemisen kautta työelämässä. Mikäli harjoittelujärjestely koostuu 

yksinomaan opetuksellisesta sisällöstä ilman käytännön työteon elementtiä, tulee tilannetta 

arvioida luonnollisesti eri tavoin. Esimerkiksi korkeakouluasteella tietyillä koulutusaloilla 

opiskelijoilla on mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen toimeksiantopohjaisesti 

yritykselle. Tällöin toimeksiantoon liittyvä sopimus solmitaan yleensä toimeksiantajan ja 

opiskelijan välillä.149 Ammattikorkeakouluissa sopimuksen osapuolena on usein myös 

toimeksiantoa ohjaava opettaja. Sopimuksen muoto vaihtelee sen mukaan, tekeekö 

                                                 

 

146 Ibid. 
147 Rosin 2017, s. 44, Rosin – Erikson 2014, s. 201. 
148 Rosin 2017, s. 44. 
149 http://www.korkeakouluosaajat.fi/kaytannon_abc/sopimukset/. Vierailtu 12.5.2019. 
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opiskelija toimeksiannon työsuhteessa vai maksetaanko hänelle palkkio esimerkiksi 

stipendinä.150 Kyseessä voi tällöin olla joko itsenäinen toimeksiantopohjainen opiskelu 

työsuhteen ulkopuolella tai työnantajan lukuun tehtävä työsuhteinen työ. 

Oikeuskirjallisuudessa on niin ikään linjattu, että silloin, kun opiskelija tekee oppilaitoksessa 

sen johdon ja valvonnan alaisena opetusohjelmaan kuuluvia harjoitustöitä, opiskelijan ja 

oppilaitoksen välille ei synny työsuhdetta, vaikka oppilaitos voi käyttää työn tuloksen 

hyväkseen.151 Oikeudellinen rajanveto opiskelun ja työnteon välillä näkyy selkeimmillään 

tässä.  

 

Loppukädessä arvio työsuhteen olemassaolosta tehdään kokonaisharkinnan pohjalta, jolloin 

pelkkä työntekemistunnusmerkin täyttyminen ei sinänsä vielä kerro juurikaan työsuhteen 

olemassaolosta. Yhtä kaikki, työntekemistunnusmerkin osalta erilaiset harjoittelujärjestelyt 

näyttäisivät sijoittuvan tavanomaisen työnteon ja opiskelun välimaastoon riippuen siitä, 

kuinka voimakkaasti harjoittelun opetuksellinen elementti vaikuttaa järjestelyn sisältöön.  

 

3.2.3 Vastikkeellisuustunnusmerkistä 

Työsuhteessa työntekijän tulee tehdä työtä palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Kun 

tarkastellaan työsuhteen perustunnusmerkkejä, vastikkeellisuustunnusmerkki sijoittunee 

tunnusmerkkien prioriteettijärjestyksessä heti direktiotunnusmerkin jälkeen. 

Vastikkeellisuus on työsuhteen muodostumisen kannalta olennainen ehto Suomessa, mutta 

ei ratkaiseva.152 Työsopimuslain esitöissä lähdetään liikkeelle siitä, että työsuhteessa 

tehtävää työtä tehdään ensisijaisesti ansiotarkoituksessa, vastiketta vastaan.153 Mikäli 

vastikkeellisuustunnusmerkki jää täyttymättä, kyseessä voi silti olla työsuhde, mikäli 

direktiotunnusmerkki kuitenkin täyttyy.154 

 

Vastikkeen laadulle tai määrälle ei työsopimuslaissa aseteta tarkempia edellytyksiä. Vastike 

voi siis olla paitsi rahaa myös esimerkiksi tavaraa, asunto tai pelkkä mahdollisuus rahan 

                                                 

 

150 Ibid. 
151 Tiitinen – Kröger 2012, s. 52. 
152 Tiitinen – Kröger 2012, s. 16–17, Rosin – Muda 2013, s. 302. 
153 HE 157/2000 vp, s. 56. 
154 Rosin – Muda 2013, s. 302. 
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ansaitsemiseen tai opin saantiin.155 Vaikka vastike on työsuhteen yksi perustunnusmerkki, 

työsopimuslain soveltaminen ei edellytä, että sen maksamisesta on nimenomaisesti 

sovittu.156 TSL 1:1.2:ssa on säädetty vastikeolettamasta. Säännöksen mukaan 

työsopimuslakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, kun työn tekemisen 

olosuhteista ja muista tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi 

vastikkeetta. Työsopimuslaissa on siis lähtökohtana se, ettei kukaan tee toiselle töitä ilman 

ansiotarkoitusta. Ristiriitatilanteessa näyttövastuu siitä, että työ on sovittu tehtäväksi ilman 

vastiketta, on työnantajalla.157 

 

KKO:n tapauksessa 1953-II-61 oli kyse opin saannista vastiketunnusmerkin täyttävänä 

vastikkeena harjoittelussa. Tapauksessa tuomioistuin päätyi siihen johtopäätökseen, että 

harjoittelijaa oli tosiasiallisesti pidettävä työntekijänä, sillä tämä työskenteli työnantajan 

johdon ja valvonnan alaisena autokorjaamolla ja sai työstään vastikkeeksi ”harjoitteluoppia”. 

Opin saanti katsottiin tapauksessa riittäväksi vastikkeeksi työstä. Tuomioistuin ei kuitenkaan 

tarkentanut tapauksessa sitä, millaista tällaisen opin saannin on käytännössä oltava, jotta 

vastiketunnusmerkki täyttyisi työsopimuslain edellyttämällä tavalla ja jätti näin epäselväksi 

opetuksen laadulle asetettavat sisällölliset vaatimukset. 

 

Tapauksessa TN 1168-84 työneuvosto totesi KKO:n ratkaisusta poiketen, että pelkkä 

mahdollisuus työkokemuksen hankkimiseen ei riitä perusteeksi sulkea pois harjoittelijalta 

oikeus palkkaan. Opiskelijat olivat tapauksessa tehneet tuotannollista työtä yrityksen lukuun 

ja sen johdon ja valvonnan alaisina, jolloin olennaiset työsuhteen tunnusmerkit olivat 

täyttyneet.  

 

Normaalityösuhteessa tehtävä työ on ennen muuta ansiotyötä, jonka tarkoituksena on 

ansiotulon saanti.158 Työelämä kuitenkin tuntee useita erilaisia ei-ansiotyön muotoja, joiden 

päätarkoituksena ei ole työsuhteen tavoin ansiotulon saanti.159 On jokseenkin 

tulkinnanvaraista, jäsentyykö harjoittelu ansiotarkoitusta tarkastellessa ansiotyön vai ei-

ansiotyön muodoksi, sillä harjoittelu oikeudellisena ilmönä liikkuu opiskelun ja työnteon 

rajamaastossa. Työneuvosto on kuitenkin linjannut, että palkan maksaminen harjoittelusta 

viittaa usein työsuhteen olemassaoloon ja antaa perusteet pitää harjoittelijaa työntekijään 

                                                 

 

155 HE 157/2000 vp, s.7. 
156 Tiitinen – Kröger 2012, s. 17–18. 
157 Kairinen et al. 2006, s. 110. 
158 Kairinen 2004, s. 60. 
159 Ibid. s. 56–57. 
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rinnastuvassa asemassa.160 Näin ollen ainakin oppisopimuskoulutusjaksot sekä suuri osa 

korkeakouluharjoitteluista täyttävät vastiketunnusmerkin työsopimuslain edellyttämällä 

tavalla, jolloin työsuhteinen harjoittelu on näissä järjestelyissä lähtökohtana. 

 

Vastikkeellisuustunnusmerkki toimii eräänlaisena lisäkriteerinä työsuhteen tunnistamisessa 

ja se käytännössä myötävaikuttaa merkittävällä tavalla työntekijäaseman muodostumiseen 

harjoittelussa. Toisaalta vastikkeen puuttuminenkaan ei automaattisesti sulje harjoittelijoita 

pois työlainsäädännön soveltamisalasta.161 Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että 

usein juuri vastikkeellisuustunnusmerkin täyttymättä jääminen on vaikuttanut olennaisesti 

siihen, että työsuhteen ei  ole katsottu olevan kyseessä ja harjoittelija on jäänyt vaille 

työoikeudellista suojaa.162 Niin ikään työneuvosto on ratkaisukäytännössään hieman 

vaikeaselkoisella tavalla katsonut, että mikäli työn tarkoituksena on ansiotarkoituksesta 

poiketen parantaa nuorten tulevaa työmarkkina-asemaa, työsuhdetta ei synny.163 Sääntely 

vastikkeellisuustunnusmerkin osalta on siis jokseenkin ristiriitaista. 

 

Vastiketunnusmerkin osalta törmätään harjoittelujärjestelyissä usein kysymykseen siitä, 

onko harjoittelu ansiotyötä työsopimuslain tarkoittamalla tavalla vai ei-ansiotyöstä, josta 

kuitenkin voidaan suorittaa muuta korvausta. Oikeukirjallisuudessa on katsottu, että jos 

työstä on sovittu maksettavaksi työn arvoon nähden vain nimellinen korvaus, tämä voi olla 

indisio siitä, että sopijapuolet eivät ole halunneet solmia työsopimusta, vaan kysymyksessä 

on esimerkiksi talkootyöhön rinnastettava työ.164 Toisaalta työsopimuslaissa lähtökohtana 

on vastikeolettama, jonka mukaan kukaan ei lähtökohtaisesti tee töitä toiselle ilman 

ansiotarkoitusta. Työsopimuslakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole 

nimenomaisesti sovittu, kun työn tekemisen olosuhteista ja muista tosiseikoista käy ilmi, että 

työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. Työtä tehdään vastikkeellisesti silloin, kun 

työntekijä työskentelee työnantajan lukuun, eikä ole olemassa näyttöä siitä, että kyseessä 

olisi vastikkeeton työ, kuten vapaaehtoistyö.165 Harjoittelijan tekemä työ ei yleensä eroa 

                                                 

 

160 Ks. TN 1168-84 sekä TN 17-1993. Molemmissa tapauksissa korvauksen maksaminen harjoittelijoille on 

myötävaikuttanut työneuvoston ratkaisuharkinnassa siihen, että työsuhteen tunnusmerkkien on katsottu 

olevan olemassa. Ks. myös Tiitinen – Kröger 2012, s. 51–52. 
161 Rosin – Muda 2013, s. 303. 
162 Rosin 2017, s. 23. 
163 Ks. TN 1195-86 ja TN 1235-1988. 
164 Tiitinen – Kröger 2012, s. 16. 
165 HE 157/2000 vp, s. 7. 
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työntekijän tekemästä työstä työntekemistunnusmerkin täyttymisen kannalta, eikä näin ollen 

ole olemassa objektiivisia perusteita sille, että harjoittelijan olisi tarkoitus työskennellä 

saamatta palkkaa, ilman ansiotarkoitusta. Tulkinta voi olla erilainen ainoastaan silloin, kun 

opiskelija tekee oppilaitoksessa sen johdon ja valvonnan alaisena opetusohjelmaan kuuluvia 

harjoitustöitä osallistumatta yrityksen tuotantoprosessiin kuuluviin tavanomaisiin 

työtehtäviin.  

 

Huomionarvoista vastiketunnusmerkin täyttymisen arvioinnissa on myös 

oikeuskirjallisuudessa esitetty linjaus, jonka mukaan tunnusmerkin täyttymisen kannalta 

merkitystä ei ainakaan yleensä ole sillä, mistä varoista vastike maksetaan. Työntekijän 

palkka voi siis muodostua esimerkiksi osaksi työnantajan suorituksesta ja osaksi 

yhteiskunnan maksamista tuista, kuten työllistämistuista.166 Työsuhteen muodostumisen 

kannalta esimerkiksi se seikka, että oppilaitos maksaa palkan tai korvauksen harjoittelusta, 

ei siis ole relevantti. 

 

Jos harjoittelussa työtä tehdään toiselle ilman työsuhdetta, kyseessä on nk. korvaustyö. 

Näissä tilanteissa harjoittelijalla on oikeus palkan sijasta korvaukseen tekemästään työstä.167 

Korvaustyön tunnistaminen erotuksena työsuhteisesta ansiotyöstä on kuitenkin 

tuomioistuinratkaisujen perusteella hankalaa, sillä ratkaisuissa ei suoranaisesti oteta kantaa 

työsuhteen olemassaoloon, mikäli tapauksessa riidellään esimerkiksi vain korvauksen 

oikeasta määrästä ja kohtuullisuudesta.168 Työsopimuslain mukaisen työsuhteessa tehdyn 

työn ja korvaustyön erottaa loppukädessä se, että jokin työsuhteessa tehdyn työn 

edellytyksistä puuttuu. Käytännössä kyseeseen tulee se, onko työnantajalla ollut tälle 

kuuluva oikeus johtaa ja valvoa työtä.169  

 

Mikäli työnantaja ei maksa harjoittelusta palkkaa, vaan harjoittelusta korvauksen maksaa 

esimerkiksi oppilaitos,  harjoittelun voidaan katsoa olevan luonteeltaan työhön tutustumista, 

eikä sen tulisi sisältää itsenäisesti suoritettavia työntekijöiden työtehtäviä. Tällöin 

harjoittelija on työpaikalla ainoastaan oppimassa työtehtäviä ja hänellä on oikeus saada 

                                                 

 

166 Tiitinen – Kröger 2012, s. 18. 
167 Koskinen 2012, s. 1. 
168 Ibid. s. 6. 
169 Ibid. s. 12. 
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jatkuvaa ohjausta oppimiseensa. Mikäli harjoittelija hoitaa työtehtäviään yksin ja 

normaalilla työntekijän työpanoksella sekä vastuulla, hänelle tulee maksaa vähintään 

sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai mikäli työsuhteeseen ei sovelleta 

työehtosopimusta tai yleissitovaa työehtosopimusta, eivätkä työnantaja ja työntekijä ole 

sopineet palkasta keskenään, vähintään TSL 2:10:n mukaista tavanomaista ja kohtuullista 

palkkaa.170 

 

Lopulta, kun otetaan huomioon se, että vastikkeen laadulle tai määrälle ei työsopimuslaissa 

aseteta tarkempia edellytyksiä sekä se, että harjoittelussa työsuhteen tärkeimpänä 

tunnusmerkkinä työnantajan johto- ja valvontaoikeus täyttyy, ei voida pitää perusteltuna 

luonnehtia harjoittelua ei-ansiotyön muodoksi, vaan kyseessä on vastiketunnusmerkin 

täyttävä ansiotyö. Vastiketunnusmerkin täyttymisen ja työsuhteisen työn tunnistamisen 

kannalta merkitystä ei ole myöskään sillä, että vastikkeen maksajana on harjoittelutyöpaikan 

sijasta muu taho.171 Mikäli harjoittelija työskentelee harjoittelupaikassa työnantajan lukuun 

tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa, harjoittelijalle syntyy oikeus palkkaan työntekijään 

rinnastettavalla tavalla ja vastiketunnusmerkki täyttyy.172 Harjoittelun oppimistarkoitus ei 

estä työsuhteen tunnusmerkkien täyttymistä, eikä se voi toimia perusteena palkanmaksusta 

kieltäytymiselle.173  

 

3.2.4 Direktiotunnusmerkistä 

Työoikeudellisen sääntelyn peruslähtökohtiin kuuluu keskeisenä elementtinä se, että 

työsuhteessa työnjohdollisen määräysvallan käyttäminen on mahdollista. Tyypillinen 

työsuhteessa tehtävä työ toteutetaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa.174 

Työsopimuksen luonteeseen siis kuuluu, että työntekijä on työssään epäitsenäinen, jolloin 

työnantajalla on oikeus määrätä, miten työ käytännössä tehdään sekä johtaa työn 

                                                 

 

170 Bruun – von Koskull 2012, s. 41.  
171 Ks. KKO 2005:16 kappaleessa 3.3. Myöskään työneuvosto ei ole pitänyt merkittävänä tekijänä työsuhteen 

tunnistamisen kannalta sitä, kuka vastikkeen viime kädessä maksaa. Tapauksessa TN 17-1993 harjoittelutyössä 

työpaikalla olleiden nuorten katsottiin olleen työsuhteessa, vaikka harjoittelutuen nuorille maksoi 

harjoittelupaikat organisoinut kampanjatoimisto. 
172 Rosin 2017, s. 23.  
173 Rosin – Erikson 2015, s. 199. 
174 Koskinen – Öhman 2005, s. 6. 
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tekemistä.175 Työnantajan direktio-oikeus on työsuhteen tunnusmerkeistä tärkein ja 

loppukädessä arvio työsuhteen olemassaolosta tehdään direktio-oikeutta tarkastelemalla.176  

 

Käytännössä direktiotunnusmerkin osalta ei kuitenkaan edellytetä, että työnantajan on 

konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti johdettava ja valvottava työntekijän työtä.177 Direktion 

olemassaolon kannalta on siis riittävää, että työnantaja voi halutessaan ryhtyä johto- ja 

valvontatoimiin, mutta konkreettisia johto- ja valvontatoimia ei edellytetä.178 Direktio-

oikeuden voidaan systemaattisesti ajatella jakautuvan tunnusmerkistödirektioon, josta 

säädetään työsopimuslain soveltamisalasäännöksessä ja tekniseen direktioon, jonka 

sisällöstä säädetään työntekijän velvollisuuksia koskevassa TSL 3 luvussa.179   

 

Direktio-oikeus työsuhteen päätunnusmerkkinä on myös tunnustettu kansainvälisesti 

lähtökohdaksi erottaa työsuhteinen työ itsenäisestä yrittäjätyöstä.180 Esimerkiksi Ranskassa 

työsuhteista työtä konstruoidaan verrattain pysyvän direktio-oikeuden kautta. Tällöin 

korostuu ajatus direktion jatkuvuudesta ja toistuvasta käytöstä.181 Ranskan 

oikeuskäytännössä on katsottu, että harjoittelija pääsääntöisesti suorittaa työtehtäviä 

työantajan työn johto- ja valvontavallalle alisteisena.182 Oikeuskäytännössä on kuitenkin 

tarkennetttu harjoittelussa ilmenevän johto- ja valvontavallan luonnetta seuraavasti: 

harjoittelija työskentelee työnantajan direktio-oikeudelle alisteisena harjoittelusopimuksen 

tarkemmin tarkoittamalla tavalla. Kyseessä ei ole työsuhde. Sen sijaan, mikäli 

harjoittelusopimuksen ehtoja ei syystä tai toisesta noudateta, voivat työsuhteen tunnusmerkit 

tosiasiallisesti täyttyä harjoittelussa.183  

 

                                                 

 

175 Bruun – von Koskull 2012, s. 28. 
176 Kairinen 1998, s. 205, Tiitinen –  Kröger 2012, s. 18. 
177 Paanetoja 2015, s. 378. 
178 Bruun – von Koskull 2012, s. 28 ja TN 1293-93. Työneuvosto mm. totesi, että johto- ja 

valvontatunnusmerkin ei ole katsottu edellyttävän työnantajan puolelta yksityiskohtaista työn sisältöä 

koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Pelkkää mahdollisuutta puuttua tarvittaessa työskentelyyn ja tietoisuutta 

työn ulkoisesta kulusta on pidetty riittävänä.  
179 Tiitinen – Kröger 2012, s. 18–19. 
180 HE 29/2007 vp, s. 13. 
181 Despax – Rojot – Laborde 2011, s. 94–96. 
182 Ks. Cour de Cassation, du 17 octobre 2000, 98-40.986. Saatavilla: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041534. Vierailtu 12.5.2019. 
183 Paulin – Thivin 2010, s. 127–128, Rosin – Muda 2013, s. 301. 
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Suomessa johdon ja valvonnan sisältöä ei ole määritelty tarkasti laissa, mutta tunnusmerkin 

ainekset ovat melko vakiintuneita oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä. Tunnusmerkin 

täyttymiseen vaikuttavat seikat vaihtelevat kuitenkin tapauksittain.184 Direktion olemassaolo 

ilmenee ennen muuta työntekijän epäitsenäisenä asemana suhteessa työn teettäjään. Työtä 

koskevissa asioissa päätösvalta on viime kädessä työnantajalla, jolloin työntekijä on 

subordinaatio- eli vallanalaisuussuhteessa työnantajaan.185 Se, miten voimakas direktio on 

kyseessä, riippuu paljolti tapauskohtaisista seikoista, kuten tehtävän työn laadusta sekä 

yrityskulttuurista.186  

 

Kun direktiotunnusmerkin osalta ei vaadita direktio-oikeuden käyttämistä käytännössä, 

tunnusmerkin täyttymisen arviointi perustuu pitkälti tapauskohtaisiin seikkoihin. 

Oikeussuhteen perustana oleva sopimus muodostuu tällöin keskeiseksi arvioinnin kannalta 

ja sen pohjalta joudutaan päättelemään se, onko työtä teettävällä ollut oikeus johtaa ja valvoa 

työtä sekä vastaavasti, onko työtä suorittava ollut alisteinen johdolle ja valvonnalle.187 Usein 

juuri direktiotunnusmerkin osalta joudutaan suorittamaan kokonaisarviointia, jossa otetaan 

huomioon useita tilanteeseen liittyviä olosuhteita.188 Direktiotunnusmerkkiä on tarkasteltu 

suomalaisessa oikeuskäytännössä runsaasti erityisesti työsuhteisen työn ja yrittäjätyön 

rajanvetotapauksissa.189  

 

Direktiotunnusmerkkiä ei tarkastella työsopimuslain sanamuodon suppeassa tai teknisessä 

merkityksessä, vaan tunnusmerkin täyttyminen päätellään käytännössä erilaisista työn 

tekemiseen liittyvistä tekijöistä.190 Monet direktiotunnusmerkin täyttymiseen vaikuttavista 

tekijöistä ovat sellaisia, joista osapuolet voivat keskenään sopia. Työsopimuslain esitöissä 

tunnistetaan se, että sopimuksen osapuolet voivat osoittaa oikeussuhteen luonnetta koskevan 

tarkoituksensa sisällyttämällä sopimukseen sellaisia ehtoja, joiden perusteella on 

pääteltävissä, onko työ tarkoitettu tehtäväksi työnantajan johdon ja valvonnan alaisena.191  

 

                                                 

 

184 Paanetoja 2013a, s. 155–156. 
185 Tiitinen – Kröger 2012, s. 18. 
186 Ibid. 
187 Kairinen et al. 2006, s. 111. 
188 Ibid. 
189 Paanetoja 2013a, s. 158. Rajanvetotapauksista, ks. esim. KKO 1978 II 15 sekä KKO 1996:49. 
190 HE 157/2000 vp, s. 57.  
191 Ibid. 
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Työneuvoston ratkaisukäytännössä on lähdetty siitä, että harjoittelijat työskentelevät 

työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeudelle alisteisina, vaikka työskentely tapahtuisi 

työsopimuksen sijasta harjoittelusopimuksen pohjalta. Työneuvosto on muun muassa 

todennut, että huolimatta siitä, että harjoittelusopimukset oli tehty harjoittelupaikan ja 

oppilaitoksen välille, harjoittelijat olivat tosiasiassa näissä tilanteissa tehneet työtä 

harjoittelupaikan johdon ja valvonnan alaisuudessa työsuhteessa.192  

 

Työneuvoston päätöksessä TN 1168-84 työpaikkaharjoittelussa olleiden 

vaatetussuunnittelijaopiskelijoiden katsottiin olleen työsuhteessa. Työpaikkaharjoittelu oli 

kuulunut koulutukseen pakollisena. Opiskelijoiden harjoittelu oli perustunut oppilaitoksen ja 

yrityksen X tekemiin harjoittelusopimuksiin, jotka ammattikasvatushallitus oli vahvistanut. X 

oli maksanut opiskelijoille korvausta harjoittelusta. Opiskelijat olivat tehneet tuotannollista 

työtä yrityksen johdon ja valvonnan alaisina. Yksinomaan se seikka, että 

harjoittelusopimuksen osapuolina olivat olleet oppilaitos ja harjoittelupaikka, ei estänyt 

työsuhteen syntymistä harjoittelijoiden ja harjoittelupaikan välille, kun työsuhteen 

tunnusmerkit olivat tosiasiallisesti olleet olemassa.193 

 

Eläketurvakeskuksen päätöksessä ETK 17.7.1997 (sov 11947) työsuhteen tunnusmerkkien ei 

katsottu täyttyvän. Yhtiö pyysi eläketurvakeskukselta lausuntoa siitä, onko korkeakoulussa, 

tutkinnon suorittamiseen usein pakollisena liittyvästä opinnäytetyöstä, jota ohjaa oppilaitoksen 

opettaja ja jolle yhtiö nimeää valvovan yhdyshenkilön, maksettavasta korvauksesta 

suoritettava työeläkemaksu. Yhtiön ja opiskelijan välillä tehdyssä sopimuksessa oli sovittu 

kokonaiskorvauksesta ja mainittu mm., ettei opinnäytetyön tekijä ole työsuhteessa. ETK 

katsoi, ettei mainituin ehdoin tehty opinnäyte ole tapahtunut työsuhteessa yhtiöön, eikä näin 

ollen työeläkemaksu tullut kyseeseen. ETK ei siis katsonut työsuhteen muodostuvan, vaikka 

johto- ja valvontaoikeudesta konkreettisena osoituksena oli sopimusklausuuli yhtiön 

yhdyshenkilön oikeudesta valvoa opinnäytetyön edistymistä. 

 

Direktiotunnusmerkin täyttymisen osalta tulkinta noudattelee kansainvälisesti 

työoikeudellisessa sääntelyssä omaksuttua linjaa siitä, että loppukädessä työsuhteen 

olemassaolo ratkaistaan ad hoc -tyyppisesti tarkastelemalla juuri kyseisen työntekomuodon 

ominaispiirteitä.194 Toisin sanottuna, työn tekemistä koskevan sopimuksen nimeäminen 

esimerkiksi harjoittelusopimukseksi ei estä työsuhteen muodostumista, jos olosuhteiden 

                                                 

 

192 Ks. TN 1978-1048 ja KKO 2005:16.  
193 Ks. tapauksesta Tiitinen – Kröger 2012, s. 54–55. 
194 Rosin – Muda 2013, s. 300. 
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kokonaisarvio johtaa siihen, että työsuhteen tunnusmerkit, erityisesti direktiotunnusmerkki, 

täyttyvät.195 Yleisellä tasolla direktiotunnusmerkin täyttyminen harjoittelujärjestelyissä 

vaikuttaa ongelmattomalta, sillä valtaosaan harjoittelusta sisältyy oppimistarkoituksen 

ohella tavanomaista työskentelyä yrityksen johdon ja valvonnan alaisuudessa. 

Tunnusmerkin täyttyminen voidaan myös päätellä sopimukseen otettavista ehdoista koskien 

esimerkiksi palkkaustapaa, työnteon paikkaa, työn suorittamistapaa, työnantajan 

työvälineiden käyttämistä tai osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia oikeussuhteessa.196  

 

On kuitenkin huomattava, että työsuhteen ad hoc -tyyppinen tunnistaminen aiheuttaa 

epävarmuutta erityisesti harjoittelujärjestelyjen osalta, kun nämä arvotetaan 

tapauskohtaisesti työsuhteen perustunnusmerkkejä vasten. Lisäksi, kuten Ranskan esimerkki 

osoittaa, nimenomaan työsuhteelle ominaisen johdon ja valvonnan erottaminen muuhun 

oikeussuhteeseen liittyvästä johdosta ja valvonnasta saattaa olla käytännössä mahdotonta, 

kun samanlaisia  johto- ja valvontatoimia voi ilmetä sekä työsuhteessa että muussakin 

työntekoa koskevassa oikeussuhteessa.197  

 

Esimerkiksi tapaus Turun HO 7.4.1995 S 94/791 havainnollistaa ad hoc -tyyppiseen 

työsuhteen tunnistamiseen liittyviä epävarmuustekijöitä erityisesti harjoittelun osalta. 

Tapauksessa K oli tullut M Oy:öön alun perin harjoittelijaksi oppilaitoksensa kautta. Tällöin 

K ei ollut osapuolena työsopimuksessa, eikä saanut M Oy:ltä palkkaa. Se, että K:lle oli lupailtu 

töitä M Oy:stä myös harjoittelun jälkeen tai se, että useat työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät 

jo harjoittelun alkaessa, ei kokonaisarvioinnin puitteissa tuomioistuimen mukaan oikeuttanut 

kuitenkaan päättelemään, että K:n ja M Oy:n välille olisi syntynyt työsuhde jo harjoittelun 

alkaessa. Varsinaisen työsuhteen katsottiin alkaneen vasta harjoittelujakson päätyttyä. 

 

3.3 Kokonaisarvioinnin merkityksestä 

 

Työntekosuhteen oikeudellista luonnetta on epäselvissä tai kiistanalaisissa tapauksissa arvi- 

                                                 

 

195 Ibid. 
196 HE 157/2000 vp, s. 57. 
197 Ks. myös TN 1411-06. Työneuvosto muun muassa totesi, että koska johto- ja valvontatoimia voi ilmetä 

myös muissa oikeussuhteissa kuin työsuhteissa, oikeussuhteen luonnetta ei voida välttämättä ratkaista 

yksittäisiä työsuhteen tunnusmerkkejä tarkastelemalla, vaan työtä tekevän osapuolen oikeudellista asemaa on 

tarkasteltava kokonaisuutena ottaen huomioon oikeudellisten seikkojen ohella myös erilaisia sosiaalisia ja 

taloudellisia tekijöitä. 
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oitava kokonaisharkinnalla.198 Kokonaisharkinnalla erotetaan työsuhteista ne oikeussuhteet, 

joissa täyttyvät työsuhteelta vaadittavat yksittäiset tunnusmerkit, mutta jotka kuitenkin 

eroavat työsuhteesta siinä määrin, ettei niiden voida katsoa kuuluvan työoikeudellisen 

suojan piiriin.199 Työsuhteen tunnusmerkistö täyttyy, jos sopimussuhteen ehdot 

kokonaisuutena arvostellen osoittavat, että kysymys on työsopimuksesta.200  

 

Työneuvosto on selkeyttänyt harjoittelun työoikeudellista asemaa suhteessa työsuhteen 

tunnusmerkkeihin jo varhain, tapauksessa TN 1041-78. Työneuvosto totesi muun muassa, että 

työtä, jota tehdään ammattiopin saamiseksi, on pidettävä työsuhteessa tehtynä. Kyseinen 

linjaus soveltuu erityisesti oppisopimuskoulutukseen ja opiskelijoiden loma-aikoina 

oppilaitoksesta erillisissä harjoittelupaikoissa tekemiin töihin.  

 

Työntekijäaseman määritys toteutetaan kiperissä rajatapauksissa kussakin oikeussuhteessa 

ilmenevien oikeustosiseikkojen kokonaisuuden arvioinnin perusteella.201 Tällaisessa 

arvioinnissa on kyse eräänlaisesta muodollisten ja tosiasiallisten kriteerien 

yhteensovittamisesta.202 Muodollisten kriteerien voidaan ajatella viittaavan osapuolten 

vapauteen päättää omista toimintatavoistaan, kun taas tosiasiallisissa kriteereissä näyttäisi 

painottuvan työoikeuden johtavana periaatteena työntekijän suojeleminen.203 

 

Tapauksessa KKO 2005:16 oli kyse kokonaisarvioinnin merkityksestä harjoittelujärjestelyjen 

työoikeudellisessa arvioinnissa. Tapauksessa A oli ollut Turun kaupungin sosiaalikeskuksen 

lastensuojelulain 13 §:n perusteella järjestämässä työharjoittelussa X Oy:ssä. Työharjoittelusta 

oli tehty sopimus, jonka olivat allekirjoittaneet A ja kaupungin sosiaalityöntekijä. 

Sopimuksessa työnantajaksi oli merkitty X Oy. Sopimuksen mukaan A:n työtehtäviä olivat X 

Oy:n toimintaan kuuluvat työnantajan hänelle osoittamat tehtävät. Kaupunki maksoi 

henkilölle myös harjoittelurahaa. Sopimukseen oli lisäksi merkitty, että harjoittelija oli 

vakuutettu kaupungin toimesta. A oli työssään loukannut tapaturmaisesti vasemman silmänsä. 

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus saada korvausta tapaturmasta X Oy:n 

lakisääteisen tapaturmavakuutuksen perusteella vakuutusyhtiöltä. KKO totesi ensinnäkin, että 

A:n työntekosuhde sisälsi tavanomaisesta työsuhteesta poikkeavia piirteitä. Sopimus yhtiön 

kanssa oli syntynyt kaupungin sosiaaliviranomaisten aloitteesta ja vastikkeen työstä oli 

                                                 

 

198 HE 157/2000 vp, s. 57, Saarinen 2007, s. 74–78 ja Vilkkumaa 2009, s.129–139. 
199 Paanetoja 2013a, s. 162. 
200 Engblom 2014, s. 175. 
201 Kröger 1995, s. 40–43. 
202 Koskinen 2007, s. 26. 
203 Ibid. 
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maksanut kaupunki. Järjestelyssä voitiin tuomioistuimen mukaan arvioida olleen pääpaino 

pikemminkin kaupungin nuoren hyväksi hoitamalla ja järjestämällä toiminnalla kuin henkilön 

yhtiön hyväksi antamalla työpanoksella. Asianosaiset eivät olleet tarkoittaneet, että sopimus 

johtaisi työsuhteeseen yhtiön ja A:n välillä. KKO kuitenkin totesi myös, että kun arvioitiin A:n 

työntekosuhteen tosiasiallista luonnetta, voitiin todeta, että hän on tehnyt työtä yhtiön johdon 

ja valvonnan alaisena yhtiön hyväksi vastiketta vastaan. Hän oli siten ollut tosiasiallisesti 

tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla työntekijän asemassa. 

Kaupungin osuus työharjoittelupaikan järjestäjänä ja se, että vastikkeen oli maksanut X Oy:n 

sijasta kaupunki, ei ollut oikeussuhteen luonteen ja tapaturmavakuutuslain soveltamisen 

kannalta ratkaisevaa. Näin ollen KKO katsoi kokonaisarvionsa pohjalta, että henkilöllä oli 

oikeus tapaturmavakuutuslain perusteiden mukaan määräytyvään korvaukseen.  

 

Niin ikään tapauksessa TN 17-1993 harjoittelussa työpaikalla olleiden nuorten katsottiin 

olleen työsuhteessa, vaikka harjoittelutuen nuorille maksoi harjoittelupaikat organisoinut 

kampanjatoimisto (ns. "Auta nuoria töihin" -kampanja). Työneuvoston mielestä työharjoittelu 

ei kokonaisarvioon perustuen ulkonaisesti poikennut työsuhteisesta palkkatyöstä, vaikka 

kampanjan suoranaisena tarkoituksena ei ollut hankkia työvoimaa työnantajille. Työneuvoston 

mukaan tapauksessa esitetyt näkökohdat sopimuksesta, sopijaosapuolista, vastikkeen 

maksamisesta ja työn johdosta ja valvonnasta puhuivat työsuhteen olemassaolon puolesta. 

 

Kuten edellä tapauksesta TN 17-1993 voidaan huomata, kokonaisharkinnassa otetaan 

lopulta huomioon kaikki sopimukseen, sen tarkoitukseen ja täyttämiseen liittyvät 

olosuhteet.204 Painoarvoa saavat työsopimuksessa sovittujen työn tekemisen ja teettämisen 

ehtojen lisäksi siis myös tosiasialliset työskentelyolosuhteet. Tällöin merkitystä voi olla 

erityisesti sillä, poikkeavatko työnteon ehdot muiden työnantajan palveluksessa olevien 

asemasta.205 Työneuvosto on niin ikään korostanut kokonaisarvioinnissa lähtökohtaa, jonka 

mukaan puhtaasti oikeudellisten seikkojen lisäksi tulisi huomioida myös oikeussuhteen 

luonteeseen vaikuttavat sosiaaliset ja taloudelliset seikat.206  

 

Suomen tavoin Ruotsissa tuomioistuimet eivät ole sidottuja yksinomaan osapuolten itsensä 

antamiin määritelmiin tai kuvauksiin oikeussuhteensa luonteesta esimerkiksi kirjallisessa 

                                                 

 

204 Ks. TN 1413-06. Tapauksessa muun ohella täsmennettiin, että työlainsäädännön pakkosoveltuvuuden 

periaatteesta johtuen osapuolten omat käsitykset oikeussuhteen laadusta tai sopimuksen nimike tai 

sopimuksessa olevat maininnat oikeussuhteen luonteesta eivät ole ratkaisevassa asemassa oikeussuhteen 

luonteen arvostelussa, vaan ratkaisu tulee tehdä tosiasiallisia työskentelyolosuhteita tarkastelemalla. 
205 Tiitinen – Kröger 2012, s. 24. Ks. myös TN 1293-93 ja TN 1420-06. 
206 Ks. TN 1293-93. 
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sopimuksessa.207 Tuomioistuin tekee tapauksessa itsenäisen arvion oikeussuhteen luonteesta 

tosiasiallisten olosuhteiden perusteella.208 Tällainen arvio on luonteeltaan 

kokonaisharkintaa.209 Kokonaisharkinnassa huomioitavia asioita voivat Ruotsin 

oikeuskirjallisuuden mukaan olla seuraavat seikat:  

 

1. henkilökohtainen työntekovelvoite työsopimuksen mukaan  

2. työn henkilökohtainen suorittaminen  

3. työtehtävien määrittely  

4. oikeussuhteen kesto  

5. kielletäänkö henkilöä suorittamasta samanlaisia työtehtäviä jonkun toisen lukuun  

6. toimiiko henkilö työnantajan työnjohto- ja valvontavallan alaisena koskien 

työtehtävien sisältöä, työn suorittamispaikkaa ja työaikoja 

7. oletetaanko henkilön käyttävän työnantajan tarjoamia työvälineitä  

8. korvataanko henkilölle työhön liittyvät kulut  

9. maksetaanko vastike työstä rahapalkkana  

10. vastaako henkilön taloudellinen ja sosiaalinen tilanne työntekijän asemaa.210  

 

Mitään yhtä edellä mainituista kriteereistä ei voida pitää ratkaisevana työntekijäaseman 

määräytymisen kannalta.211 

 

Kokonaisarvioinnin luonnetta ja sisältöä kuvaa hyvin myös ILO:n suositus työsuhteen 

olemassaolon tunnistamisesta. Suosituksessa lähdetään siitä, että työsuhteen tunnistamista 

tulisi ohjata ensisijaisesti työn suorittamiseen ja vastikkeellisuuteen liittyvillä tosiseikoilla, 

riippumatta siitä, miten oikeussuhde on sopimuksellisesti järjestetty.212 Suosituksesta 

voidaan tunnistaa kolme periaatteellisesti tärkeää ohjetta työsuhteisen työn tunnistamiseen:  

 

1. ratkaisu työsuhteen olemassaolosta tulisi tehdä tapauskohtaisesti  

                                                 

 

207 Rönnmar 2004, s. 159. 
208 Ibid.  
209 Ibid. s. 159–160. 
210 Rönnmar 2004, s. 160, Källström 1999, s. 167. 
211 Engblom 2003, s. 149. Ks. myös Ruotsin työtuomioistuimen ratkaisut AD 1978 No. 7, AD 1982 No. 134, 

AD 1990 No. 116 sekä AD 1998 No. 138. 
212https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312

535. Vierailtu 12.5.2019. 
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2. johtavat kriteerit työsuhteen tunnistamisessa olisivat työn suorittaminen työnantajan 

lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena sekä työnteon vastikkeellisuus  

3. työntekosuhteelle annettu muoto ei ole ratkaiseva, kun määritetään, onko kyseessä 

työsuhde.213  

 

Toisaalta on myös todettava, että kokonaisarviointi ei voi olla keino, jolla tiettyä 

oikeudellista järjestelyä voidaan aina jälkikäteen muuttaa luonteeltaan toisenlaiseksi.214 

Esimerkiksi tapauksessa TN 1438-10 työneuvosto nimenomaisesti totesi, että 

kokonaisarviointia ei tullut tehdä, kun työsuhteelta vaadittava sopimustunnusmerkki jäi 

täyttymättä. Näin ollen kokonaisarviointi tulee kyseeseen vain, mikäli työsuhteen 

perustunnusmerkit täyttyvät. Ratkaisu työntekijäaseman muodostumisesta tehdään siis 

kahdessa vaiheessa: ensin tarkastellaan yksittäisten tunnusmerkkien täyttymistä, ja mikäli 

tämän jälkeen oikeussuhteen luonne on vielä epäselvä, asia ratkaistaan kokonaisharkinnalla. 

Kokonaisharkinta ei tule kyseeseen vielä yksittäisten tunnusmerkkien täyttymistä 

arvioitaessa.215 

 

4 Eräiden työlakien soveltamisesta harjoitteluun   

Suomessa useat harjoittelijoiden individuaalisista oikeuksista ovat selkiytymättömiä ja 

niiden tarkastelussa joudutaan palaamaan kysymykseen työoikeudellisen lainsäädännön 

soveltamisalasta. Työsopimuslaissa säädetyillä työsuhteen tunnusmerkeillä on koko 

työlainsäädännön soveltamisen kannalta keskeinen merkitys.216 Koko työlainsäädännön 

henkilöllinen soveltamisala on perussuhdeteorian mukaisesti yhtenäinen. Jos työsuoritusta 

edellyttävään oikeussuhteeseen on sovellettava työsopimuslakia, on siihen sovellettava 

myös muuta työlainsäädäntöä, ellei muissa laeissa ole säädetty nimenomaisesti toisin.217  

 

Työturvallisuuslain (738/2002), työterveyshuoltolain (1383/2001) ja työaikalain (605/1996) 

soveltamisalan on katsottu pitkälti määrittyvän työsopimuslaissa tarkoitetun työsuhteen 

tunnusmerkkien täyttymisen pohjalta. Näin ollen kyseisten lakien pakottavia normeja tulisi 

                                                 

 

213 Ibid.  
214 Koskinen 2007, s. 26–27. 
215 Paanetoja 2013a, s. 159–162. 
216 Tiitinen – Kröger 2012, s. 9.  
217 Ibid. s. 38. 
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automaattisesti soveltaa työsuhteiseen harjoitteluun. Ei-työsuhteisiin, opetusohjelmiin 

kuuluviin harjoitteluihin kyseisiä lakeja sovelletaan lähtökohtaisesti siten, kuin 

erityislainsäädännössä säädetään. Opetusohjelman ulkopuolella toteutettaviin, ei-

työsuhteisiin harjoitteluihin ei sen sijaan pääsääntöisesti kohdistu työturvallisuutta, 

työterveyttä tai työaikoja koskevaa sääntelyä. Työsuojelullisista lähtökohdista 

yllämainittujen lakien soveltamisala olisi kuitenkin ymmärrettävä laajasti. Ei liene 

työoikeudellisesti perusteltua määrittää työlakien soveltumista harjoittelujärjestelyihin 

suhteessa harjoittelujakson pakollisuuteen tietyssä opinto-ohjelmassa. 

 

4.1 Työterveys ja -turvallisuus harjoittelussa 

 

Neuvoston direktiivillä toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

parantamisen edistämiseksi työssä (89/391/ETY) pyritään toteuttamaan työntekijöiden 

turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi työssä tarpeelliset toimenpiteet.218 Direktiivillä 

on asetettu tietyt työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset, mutta 

sillä ei estetä sellaisten kansallisten ja yhteisön säännösten soveltamista, joilla paremmin 

suojataan työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä.219 Direktiivin osalta 

huomionarvoista on erityisesti siinä esitetty määritelmä työntekijästä: direktiivin mukaan 

työterveys- ja turvallisuusvaatimusten soveltamisalaan kuuluvat henkilöt, jotka työnantaja 

on palkannut, mukaan lukien harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset työntekijät, eivät 

kuitenkaan kotitaloustyöntekijät.220 Toisaalta direktiivissä myös määritellään heti 

työntekijän käsitteen jälkeen työnantajan käsite: työnantajalla tarkoitetaan luonnollista tai 

oikeudellista henkilöä, johon työntekijä on työsuhteessa ja joka on vastuussa yrityksestä tai 

laitoksesta.221 Direktiiviä on tulkittu niin, että työnantaja on velvollinen suojelemaan 

harjoittelijoiden terveyttä ja turvallisuutta direktiivin tarkoittamalla tavalla vain, mikäli he 

ovat työsuhteessa työnantajaan.222  

 

                                                 

 

218 Neuvoston direktiivi, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja 

terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (89/391 /ETY), s. 147. 
219 Ibid. 
220 Ibid. s. 148. 
221 Ibid. 
222 Rosin 2016, s. 24–25.  
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Suomessa työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita 

työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennaltaehkäistä ja torjua 

tapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden 

fyysisen ja henkisen terveyden terveyshaittoja.223 Lain soveltamisala on katsottu 

perinteisesti varsin laajaksi.224 Lakia sovelletaan käytännössä kaikkeen palkkatyöhön, jota 

työntekijä tekee työnantajan palveluksessa, riippumatta tarkemmin työn luonteesta, 

palvelussuhteen muodosta tai sen kestosta.225 Työturvallisuuslain säännöksiä sovelletaankin 

paitsi oppisopimuskoulutukseen, myös oppilaan ja opiskelijan työhön muun koulutuksen 

yhteydessä.226  

 

Työturvallisuuslain esitöiden mukaan opiskelijan ja oppilaan työssä muun koulutuksen 

yhteydessä on kysymys työharjoittelusta, harjoitustöistä kouluissa, laitoksissa ja 

opetuskursseilla sekä työvoimaviranomaisten osoittamasta työllistämiseen tähtäävästä 

työstä.227 Kun opiskelija suorittaa muualla kuin oppilaitoksessa erilaisia harjoittelu- ja 

työelämään tutustumisjaksoja, opiskelijan harjoittelupaikkana toimivan työnantajan on 

huolehdittava opiskelijan työturvallisuudesta hänen työpaikalla olonsa aikana samalla 

tavalla kuin työpaikan muiden työntekijöiden turvallisuudesta.228 Opiskelijan koulutukseen 

liittyvänä työnä ei kuitenkaan pidetä tavanomaiseksi harrastustoiminnaksi luonnehdittavia 

vapaa-ajan kursseja esi-merkiksi kansalais- ja työväenopistoissa. Rajanveto ei kuitenkaan 

ole täysin selvä, sillä oppilaitoksen luonteella ei ole merkitystä lain soveltamisen kannalta.229  

 

Ei-työsuhteinen harjoittelu kuuluu siis työturvallisuuslain soveltamisalaan selkeimmillään 

silloin, kun kyseessä on opetuksen yhteydessä toteutettu harjoittelujakso, kuten 

oppisopimuskoulutus tai opintoihin kuuluva pakollinen harjoittelu. Myös julkisiin 

työvoimapalveluihin kuuluva työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta kuuluuvat 

pääsääntöisesti lain soveltamisalaan.230  Sen sijaan muuntyyppisiin harjoitteluihin 

                                                 

 

223 Tämä todetaan työturvallisuuslain 1 luvun 1 §:ssä.  
224 HE 59/2002 vp, s. 1. 
225 Siiki 2002, s. 14. 
226 Ibid. s. 16, 23–24.  
227 HE 59/2002 vp, s. 3.  
228 Siiki 2002, s. 23. 
229 Ibid. s. 46. 
230 Tiitinen – Kröger 2012, s. 51, Siiki 2006, s. 47. Siiki toteaa, että usein kuntoutusta koskeva 

erityislainsäädäntö edellyttää, että kuntouttavaan työhön ja työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia. 



 

 42 

koulutusohjelmien ulkopuolella liittyy tulkinnanvaraisuutta työturvallisuussääntelyn 

soveltumisen näkökulmasta. Vaikka lähtökohtaisesti työturvallisuuslain soveltamisala on 

miellettävä laajasti, tällaisissa avointen markkinoiden harjoittelujärjestelyissä työskentelevät 

saattavat altistua työskentelylle olosuhteissa, jotka ovat haitallisia heidän turvallisuudelleen 

ja terveydelleen. 

 

Työturvallisuuslain lisäksi työnantajaa velvoittaa Suomessa työterveyshuoltolaki, jossa 

säädetään muun muassa työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä 

työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. Lain esitöissä todetaan, että lain 

tarkoituksena on säätää työterveyshuollosta, jonka työnantaja on velvollinen järjestämään 

palveluksessaan oleville työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi, 

työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä työntekijöiden terveyden ja työ- ja 

toimintakyvyn edistämiseksi työuran eri vaiheissa.231 Esitöissä edelleen todetaan, että edellä 

mainituilla, työuran eri vaiheissa olevilla työntekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi nuoria 

työntekijöitä, ikääntyviä työntekijöitä ja erilaisissa epätyypillisissä työsuhteissa 

työskenteleviä työntekijöitä.232  

 

Työterveyshuoltolain esitöissä lain suojatarkoitusta ei ole konstruoitu työntekijän käsitteen 

kautta, vaan suojakohde on ymmärrettävä laajemmin, kattaen työnantajan palveluksessa 

olevia henkilöitä, muun muassa nuoria työntekijöitä sekä epätyypillisiä työntekomuotoja. 

Lain tarkoitusta vastaa sen soveltamisalaratkaisu, joka on rakennettu työturvallisuuslain 

soveltamisalan kanssa yhteneväisesti. Lain 2 §:ssä todetaan, että lakia sovelletaan työhön, 

jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvallisuuslakia. Työterveyshuoltolain 2 

§:n 1 momenttia sovelletaan siis siten, että opiskelija on opetusohjelmaan kuuluvan, ei-

työsuhteisen harjoittelun aikana työterveyshuoltolain soveltamisalan piirissä siten, että 

työympäristöön kohdistuvat työterveyshuollon toimenpiteet kohdistuvat myös häneen. 

Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa työterveyshuollon laatimat 

työpaikkaselvitykset.233 Lisäksi työnantajan tulee harjoittelijaa tehtäviin perehdyttäessään 

selvittää myös mahdollisia työhön liittyviä terveyden vaaroja sekä niiltä suojautumista ja 

                                                 

 

Kaikissa järjestelyä koskevissa erityislaeissa ei kuitenkaan ole systemaattisesti esitetty tätä koskevaa 

mainintaa. 
231 HE 114/2001 vp, s. 20.  
232 Ibid. 
233 Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:12, s. 17. 
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ennaltaehkäisyä.234 Viranomaisohjeistuksessa on kuitenkin katsottu, että ellei 

työpaikkakohtaisesti ole muuta sovittu, varsinaisesti henkilöön kohdistuvia 

työterveyshuollon toimenpiteitä, kuten terveystarkastuksia, ei sovellettaisi ilman työsuhdetta  

työpaikalla oleviin harjoittelijoihin. Tällöin harjoittelijan oppilaitoksen tulisi siis huolehtia 

siitä, että harjoitteluun osallistuvat opiskelijat pääsevät tarvittaessa terveystarkastuksiin ja 

saavat niissä tietoja, ohjausta ja neuvontaa oman alansa terveysvaaroista ja -haitoista sekä 

niiltä suojautumisesta.235 

 

Mikäli harjoittelulla ja opetusohjelmalla ei ole yhteyttä, on tilanne työterveyslain 

soveltamisen näkökulmasta tulkinnanvaraisempi ja harjoittelija saattaa usein jäädä 

työterveyshuoltosääntelyn ulkopuolelle. Esimerkiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun 

lain (189/2001) 22 §:ssä säädetään, että kuntouttavaan työtoimintaan ei sovelleta 

työterveyshuoltolakia. Myöskään julkisena työvoimapalveluna toteutettavaan työkokeiluun 

osallistuva ei ole työterveyshuollon piirissä. Työkokeilua koskee kuitenkin vaatimus 

työpaikan ajantasaisesta, työterveyshuoltolaissa tarkoitetusta työterveyshuollon 

toimintasuunnitelmasta ja työpaikkaselvityksestä.236  

 

Kuten työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain soveltamisalojen tarkempi tarkastelu 

osoittaa, opetusohjelmiin sisältyvien harjoittelujaksojen on ainakin tietyiltä osin katsottava 

kuuluvan lakien soveltamisalaan, mikä on myös tuotu esille lainvalmisteluasiakirjoissa 

laajentamalla soveltamispiiriä työnteon muotoihin, joissa työn suorittaja ei ole työ- tai 

virkasuhteessa työn teettäjään. Tulkinnanvaraista on kuitenkin se, voidaanko lakeja soveltaa 

harjoittelujärjestelyihin riippumatta niiden yhteydestä koulutusohjelmaan. Tämän 

kysymyksen yhteydessä tulee huomioida Suomen oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa 

vahvistettu ohje siitä, että harjoittelun pakollisuudella tai vapaaehtoisuudella tiettyyn 

koulutusohjelmaan nähden ei tulisi olla merkitystä työlakien soveltamisen kannalta. Lisäksi 

vaatimukselle harjoittelun kiinnittämisestä tiettyyn opetusohjelmaan ei liene perusteita 

kyseisten työlakien soveltamisalaa määritettäessä, kun otetaan huomioon työturvallisuuslain 

luonne yleislakina, jota sovelletaan lähes kaikkeen työhön. Työturvallisuuslain 

oikeuspoliittisena tavoitteena on suojella laajalti työn suorittajian terveyden menettämisen 

                                                 

 

234 Ibid. s. 18. 
235 Ibid. 
236 https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html. Vierailtu 12.5.2019. 
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ja tapaturman vaaroilta kaikessa työssä. Lain säännökset ovat lisäksi pakottavaa oikeutta, 

mistä seuraa, ettei laissa säädettyä minimitasoa voida alittaa sopimuksin.237 

 

4.2 Työajoista harjoittelussa 

 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tulkittu termin ”worker” sisältöä ja 

todettu, että se on laajempi kuin perinteinen työntekijän käsite useissa kansallisissa 

konteksteissa. Useissa tapauksissa tuomioistuin on linjannut, että harjoittelijat ovat 

työntekijöitä yhteisön oikeuden tarkoittamalla tavalla.238 Tästä puolestaan on seurannut se, 

että harjoittelijoihin on katsottu voitavan soveltaa esimerkiksi EU:n työaikadirektiivin 

(2003/88/EY) tiettyjä kohtia.239 Työaikadirektiivi koskeekin lähes kaikkia 

ammattiryhmiä.240 Palkan tai muun vastikkeen maksaminen harjoittelusta on kuitenkin 

katsottu EU-oikeuden kontekstissa pakolliseksi edellytykseksi harjoittelijoiden katsomiseksi 

työntekijöiksi, ja työaikaa koskevat EU-normit soveltuvatkin näin ollen vain palkallisiin 

harjoitteluihin.241  Esimerkiksi työaikadirektiivi ei näin ollen suojaa palkattomia 

harjoittelijoita.  

 

Voimassa olevassa työaikalaissa on otettu huomioon muun muassa edellä mainittu Euroopan 

unionin neuvoston antama työaikadirektiivi (2003/88/EY).242 Työaikasuojelu on pakottavaa 

oikeutta Suomessa. Sääntelyn tavoitteena on kohtuuttoman pitkien vuorokautisten 

työaikojen rajoittaminen ja riittävän pitkien lepoaikojen turvaaminen työntekijöille.243 

Suomessa työaikasääntely soveltuu vain työsuhteisiin työntekijöihin.244 Työaikalaissa ei ole 

omaa työsuhdetta koskevaa määritelmää, vaan työaikalain soveltaminen pohjautuu 

työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaiseen työsuhteeseen. Lisäksi työaikalakia sovelletaan 

                                                 

 

237 HE 59/2002 vp, s. 2. 
238 Ks. esim. asia  66/85 D. Lawrie Blum v. Land Baden-Württemberg (1986), s. 698, asia 197/86 S.M.Brown 

v. The Secretary of State for Scotland (1988), s. 508,  asia C-3/90 M.J.E. Bernini v. Minister van Onderwijs en 

Wetenschappen (1992), s. I-1072 sekä asia C-109/04 K.R.Kranemann v. Land Nordrhein-Westfalen (2005), s. 

I-2439.  
239 Ks. Yhdistetyt  asiat  C-397/01–C-403/01 Bernhard Pfeiffer ym. vastaan Deutsches Rotes Kreuz, 

Kreisverband Waldshut eV (2004), s. I-8922. EUT muun muassa katsoi, että viikoittaista enimmäistyöaikaa 

(48h) koskeva säännös on suoraan sovellettavissa harjoittelijoihin.  
240 HE 158/2018 vp, s. 5. 
241 Rosin 2016, s. 26–27. 
242 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 32/2017, s. 13 
243 Ibid. 
244 Työaikalain 1 luvun 1 §:ssä säädetään, että lakia sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetun 

työsopimuksen sekä virkasuhteen perusteella tehtävään työhön.  
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oppisopimussuhteessa olevan työntekijän työhön.245 Työsuhteisten harjoittelujen osalta 

työaikasääntely tulee siis automaattisesti sovellettavaksi. Ei-työsuhteiset harjoittelijat 

puolestaan saattavat jäädä työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle, mikä muun muassa 

tarkoittaa sitä, että heitä eivät koske työoikeudelliset normit enimmäistyöajasta, lepoajoista 

tai lomaoikeuksista.246  

 

Joitakin ei-työsuhteisia harjoittelujärjestelyjä on kuitenkin säännelty työajan osalta erikseen 

koulutuslainsäädännössä ja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä koskevassa 

lainsäädännössä. Esimerkiksi ei-työsuhteisen koulutussopimustyöskentelyn osalta on AKL 

8:77 §:ssä linjattu, että opiskelijan työaika saa olla enintään kyseisellä työpaikalla 

noudatettava säännöllinen työaika. Lisäksi tällaisen opiskelijan työssä sovelletaan 

työaikalain säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevosta, viikoittaisesta vapaa-

ajasta sekä työvuoroluettelosta. Myös työvoimahallinnon koordinoimassa 

harjoittelutyyppisessä työkokeilussa sovelletaan työaikalain 28 §:n säännöksiä päivittäisistä 

lepoajoista sekä 35 §:n säännöksiä työvuoroluettelosta.247 Niin ikään laissa kuntouttavasta 

työtoiminnasta 4 luvun 14 §:ssä säädetään, että kuntouttavaan työtoimintaan sovelletaan 

työaikalain 6 §:n 1 momentin yleissäännöstä säännöllisestä työajasta. Erityislakeihin 

perustuva ei-työsuhteisen harjoittelun työaikasääntely on hyvin sirpaloitunutta, eikä se kata 

esimerkiksi korkeakouluasteella toteutettavia ei-työsuhteisia harjoitteluja. Edelleen se, että 

edellä mainittuja harjoittelujärjestelyjä koskevat työaikasäännökset on otettu osaksi 

koulutuslainsäädäntöä, on omiaan hämärtämään kyseisten säännösten oikeudellista 

luonnetta.  

 

Ei-työsuhteisten harjoittelijoiden poissulkemista työaikalain soveltamisalasta voidaan pitää 

ongelmallisena, kun huomioidaan lain soveltamisalaa koskevat lähtökohdat. Työaikalain 

esitöissä on muun muassa todettu, että lain soveltamisala olisi työaikasuojelullisista syistä 

ymmärrettävä laajasti: sen piiriin kuuluisivat lähtökohtaisesti kaikilla toimialoilla ja 

kaikenlaisissa tehtävissä työskentelevät palkansaajat.248 Edelleen on katsottu, että 

soveltamisalapoikkeus koskee vain sellaisia työntekijöitä, joiden työaikaa ei ennalta 

                                                 

 

245 HE 158/2018 vp, s. 5–6. 
246 Rosin 2016, s. 27. 
247 Tämä on todettu nimenomaisesti laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 4 luvun 8 §:ssä. 
248 HE 158/2018 vp, s. 43. 
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määritellä eikä heidän työajan käyttöään valvota, ja heillä on siten oikeus päättää itsenäisesti 

työajoistaan. Kyseessä ovat työaika-autonomian piiriin kuuluvat henkilöt.249 

Soveltamisalapoikkeussäännöstä on myös poikkeussäännöksenä tulkittava suppeasti.250 

 

Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät ensinnäkin työntekijät, jotka ovat vastuussa 

yrityksen tai yhteisön tai niiden osan itsenäisestä johtamisesta.251 Toinen työaikalain 

soveltamisalan ulkopuolelle jäävä ryhmä ovat sellaiset työntekijät, joilla on niin itsenäinen 

asema, tai joiden työn luonne on niin itsenäinen, että työaikaa ei voi mitata tai määritellä 

ennalta.252 Edellytyksenä on myös, että työntekijä voi itse päättää työajastaan..253  

 

Työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä työ on usein sellaista, jossa työntekijä itse 

päättää työsuorituksensa ajankohdan ja yleensä myös paikan työnantajan valvomatta tai 

voimatta valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä.254 Kun huomioidaan se tosiasia, että 

riippumatta harjoittelujärjestelyn tarkemmasta sisällöstä, harjoittelijat työskentelevät 

harjoittelupaikan johdon ja valvonnan alaisena epäitsenäisessä asemassa suhteessa työn 

teettäjään, kyseeseen ei tule työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävä luonteeltaan 

itsenäinen työ tai johtavassa asemassa työskentely. Harjoittelija on aloittelevana alan 

toimijana työssään usein korostuneen epäitsenäisessä asemassa suhteessa vakituisiin 

työntekijöihin, joilla puolestaan voi olla kertyneen kokemuksen ansiosta mahdollisuus 

työskennellä verrattain itsenäisesti. Harjoittelijalla ei yleensä myöskään ole käytännössä 

mahdollisuuksia itse suunnitella työn tarkkoja toimintatapoja tai työaikoja puuttuvan 

ammattikokemuksen johdosta, minkä voidaan erityisesti ajatella puhuvan työaikalain 

soveltamisen puolesta.  

 

Työaikalain soveltuminen harjoittelujärjestelyyn ratkaistaan viime kädessä 

tapauskohtaisesti kokonaisarvioinnin perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että 

soveltamisalaratkaisun tekeminen edellyttää aina työaikalain säännöksissä mainittujen 

kriteerien perusteella tehtävää kokonaisharkintaa. Yksittäistapauksessa olisikin työaikalain 
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soveltumisen näkökulmasta arvioitava ennen muuta sitä, ovatko työntekijän tehtävät 

sellaisia, ettei hänen työaikaansa mitata tai määritellä ennalta ja työntekijä voi itse päättää 

työajastaan.255  

 

Harjoittelijoiden oikeusaseman turvaamiseksi tulevaisuudessa olisi tärkeää rajoittaa 

harjoittelijoiden työaikaa ja taata lepoajat. Näihin tulisi nimenomaisesti myös ottaa kantaa 

harjoittelusopimuksella, mikäli sitä käytetään sääntelyinstrumenttina. Tällöin sopimuksessa 

voisi olla esimerkiksi maininta siitä, että harjoittelussa työaika määräytyy työaikalain ja 

työehtosopimusten perusteella.256 Työajan sääntely vaikuttaa keskeisellä tavalla 

harjoittelijan oikeusasemaan, eikä sitä voida sivuuttaa sääntelyviitekehystä määritettäessä.  

 

5 Harjoittelun sääntelystä erityislainsäädännössä 

Suomessa koulutuksen merkitys on korostunut nuorten syrjäytymisen 

ennaltaehkäisemisessä. Pohjoismaisen koulutusjärjestelmän ominaispiirteenä on 

koulutuksen maksuttomuus.257 Maksuttomasta koulutuksesta huolimatta erityisesti siirtymät 

koulutustasolta toiselle sekä koulutusjärjestelmästä työelämään aiheuttavat edelleen 

haasteita Suomen työmarkkinoilla.258 Nuorten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen 

ja syrjäytymisen ehkäisemiseen on kiinnitetty runsaasti huomiota viime vuosien 

hallitusohjelmissa ja poliittisessa keskustelussa laajemmin. Esimerkiksi Sipilän 

hallituskaudella 2018–2019 toisen asteen ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista 

aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan vastaamaan 

tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistuksella toteutettiin toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen reformi, joka oli yksi Juha Sipilän hallitusohjelman osaaminen ja koulutus -

painopisteen kuudesta kärkihankkeesta.259 Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tuli 

voimaan 1.1.2018. 

 

Vaikka poliittisessa ohjauksessa nuorten työelämämahdollisuuksien edistäminen on nostettu 

kärkihankkeeksi, koulutuslainsäädäntö harjoittelujärjestelyjä koskien näyttäytyy Suomessa 

                                                 

 

255 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 32/2017, s. 85. 
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edelleen hyvin hajanaisena ja epäjohdonmukaisena kokonaisuutena. Suomessa 

erityislainsäädännön tunnistama harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti osana ammatillisia 

opintoja ja yleensä kolmantena osapuolena harjoittelusta sovittaessa on mukana oppilaitos 

tai työvoimahallinto.260 Korkeakouluasteella harjoittelu on laajalti sääntelemätöntä, vaikka 

esimerkiksi ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu aina pakollinen harjoittelujakso.261   

 

Suomen sääntelykehyksessä työsuhteen ulkopuolella tapahtuvasta koulutusmuotoisesta 

harjoittelusta säädetään laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017). Ei-työsuhteisesta, 

työpaikalla toteutettavasta työkokeilusta puolestaan säädetään laissa julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta (916/2012)  ja ei-työsuhteisesta kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään 

kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001).262 Erityislainsäädännön 

yhteydessä harjoittelutyyppejä voidaan tunnistaa neljä: ammatillisen koulutuksen 

yhteydessä suoritettavat harjoittelut, ammattikorkeakoulututkintojen yhteydessä 

suoritettavat harjoittelut, yliopistotutkintoon sisällytettävät harjoittelut sekä aktiivisiin 

työmarkkinatoimenpiteisiin (ALMP) kuuluvat harjoittelut.263 Osaan näistä 

harjoittelutyypeistä liittyy pakottavaa lainsäädäntöä, joka on kuitenkin kattaa vain joitakin 

harjoittelun laadun osatekijöitä.  

 

Suomen lailla Ruotsista ei löydy harjoittelujärjestelyjä nimenomaisesti sääntelevää 

työlainsäädäntöä, mutta joitakin harjoittelun osatekijöitä säännellään 

koulutuslainsäädännössä.264 Myös osana aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä 

työvoimahallinnon myötävaikutuksella voidaan toteuttaa työpaikalla erilaisia 

harjoittelutyyppisiä oppimisjaksoja, kuten työkokeiluja. Näitä säännellään pääosin osana 

sosiaaliturvalainsäädäntöä.265 Koulutuksen yhteydessä toteuttavissa harjoittelujärjestelyissä 

ei yleisesti ottaen edellytetä työsuhteen muodostamista osapuolten välille, vaan oppilaan, 

oppilaitoksen ja työnantajan välillä solmitaan harjoittelusopimus.266 Esimerkiksi toisen 

asteen koulutuksen yhteydessä järjestettävien työelämäjaksojen opetuksellisesta laadusta ja 

                                                 

 

260 Työ- ja elinkeinoministeriön muistio TEM2014-00061, s. 1.  
261 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 393. 
262 Tiitinen – Kröger 2012, s. 50–51. 
263 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 393. 
264 Jeannet-Milanovic – O’Higgins – Rosin 2017, s. 771, Study on a Comprehensive Overview on 

Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 760. 
265 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 771. 
266 Jeannet-Milanovic – O’Higgins – Rosin 2017, s. 147. 
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sisällöstä on vastuussa oppilaitos harjoittelusopimuksen puitteissa. Oppilaitoksen tulee 

muun muassa valita harjoittelupaikkoja tarjoavien tahojen joukosta soveltuvimmat 

vaihtoehdot opiskelijoille sekä informoida työnantajia opiskelijoiden osaamisesta, taidoista 

sekä ammatillisesta kypsyysasteesta.267 

 

Ranska on puolestaan oikeuskirjallisuudessa nostettu malliesimerkiksi valtiosta, jonka 

koulutuslainsäädännössä harjoittelujärjestelyjä on säännelty verrattain kattavasti.268 

Ranskassa harjoittelijoita ei ole nimenomaisesti suljettu pois työoikeudellisen lainsäädännön 

soveltamisalasta, mutta harjoittelujärjestelyjä säännellään työlainsäädännön sijasta 

ensisijaisesti koulutuslainsäädännössä, jossa muun muassa harjoittelusopimukseen 

otettavilla vähimmäisehdoilla pyritään takaamaan harjoittelijoiden oikeudellisesti suojattu 

asema. Kun harjoittelija työskentelee harjoittelusopimuksessa (convention de stage) 

asetettujen koulutustavoitteiden saavuttamiseksi, oikeuskäytännössä on katsottu, ettei 

harjoittelijaa voida tällöin pitää työntekijänä.269 

 

Ranskassa pääsääntöisesti kaikki harjoittelujärjestelyt jäsentyvät osaksi tiettyä opinto- tai 

koulutusohjelmaa ja harjoittelun ensisijaisena tarkoituksena on tarjota harjoittelijalle 

mahdollisuus hankkia käytännön työelämätaitoja. Harjoittelujärjestelystä tulee aina lain 

mukaan laatia kirjallinen sopimus oppilaitoksen, työnantajan ja harjoittelijan välillä.270 

Harjoittelusopimusta ei pidetä työsuhteen perustavana työsopimuksena, mutta Ranskan 

koulutuslainsäädännössä harjoittelusopimuksen sisällölle on asetettu tarkkoja vaatimuksia, 

joiden tarkoituksena on taata paitsi harjoittelun oppimistarkoituksen toteutuminen, myös 

tietyt vähimmäistyöehdot harjoittelijoille.271 

 

5.1 Ammatillisen koulutuksen työelämäjaksoista 

 

Ammatilliseen koulutukseen sisältyy Suomessa pakollisena työelämäjakso, joka toteutetaan 

joko palkattomana koulutussopimustyöskentelynä tai palkallisena 
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oppisopimuskoulutuksena.272 Sekä koulutussopimukseen perustuva koulutus että 

oppisopimuskoulutus ovat tavoitteellista ja ohjattua oppimista työelämässä.273 

Työoikeudellisesta näkökulmasta oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus eroavat 

toisistaan erityisesti siinä, että oppisopimuskoulutuksen myötä kouluttajaorganisaation ja 

opiskelijan välille syntyy aina työsuhde, kun taas koulutussopimukseen perustuvassa 

koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Oppisopimukseen sovelletaan laajalti 

työsuhteessa sovellettavaa lainsäädäntöä, lukuunottamatta tiettyjä erikseen säädettyjä 

poikkeuksia.274 Oppisopimussuhteessa sovelletaan muun muassa työaikalakia (605/1996), 

vuosilomalakia (162/2005) ja työturvallisuuslakia (738/2002). Oppisopimusopiskelijoiden 

asema on näin sääntelyllisesti rakennettu vastaamaan työntekijöiden asemaa. Myös 

Ruotsissa toisen asteen ammatillista koulutusta voidaan tarjota oppisopimuskoulutuksena, 

jossa vähintään puolet opetusajasta toteutetaan käytännön työskentelynä yhdessä tai 

useammassa työpaikassa. Tällaisesta työssäoppimisesta ei kuitenkaan Ruotsissa yleensä 

makseta palkkaa, eikä työskentelyn katsota muodostavan työsuhdetta osapuolten välille.275  

 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskevien lainvalmisteluasiakirjojen mukaan 

oppisopimuskoulutus ja koulutussopimustyöskentely soveltuvat oppimisjärjestelyiksi 

toisistaan poikkeavissa käytännön tilanteissa. Kun sopijapuolet toteavat työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen olevan pääasiallisin osaamisen hankkimisen muoto, kyseeseen tulee 

työ- tai virkasuhteeseen perustuva oppisopimus.276 Koulutussopimuksen käyttämisestä 

puolestaan sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 

tutkinnon osittain. Sitä voidaan siis hyödyntää osana muita koulutuksen toteuttamistapoja, 

mutta ei pääasiallisena tapana.277 Koulutussopimusmallin tarkoituksena onkin mahdollistaa 

joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ja sen keskeisenä 

kohderyhmänä on huomioitu muun muassa maahanmuuttajat.278 Koulutussopimuksesta 

voidaan myös siirtyä oppisopimuskoulutukseen, mikäli katsotaan, että osaamisen 

hankkiminen voidaan toteuttaa pääasiallisesti työpaikalla. Oppisopimuskoulutuksen käytön 
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laajuus on kuitenkin aina sidoksissa työnantajien halukkuuteen palkata henkilö 

oppisopimuksella.279 

 

Koulutussopimusmallissa opiskelija ei siis saa palkkaa, eikä työnantaja saa 

koulutuskorvausta, toisin kuin oppisopimuskoulutuksessa.280 Koulutussopimuksen 

sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja koulutussopimustyöpaikan edustaja; sopimus 

annetaan myös tiedoksi opiskelijalle.281 Oppisopimusmallissa puolestaan opiskelijan ja 

kouluttajaorganisaation välille solmitaan aina kirjallinen työsopimus.282 

Koulutussopimusmallissa erityisen ongelmallisena voidaan pitää sitä, ettei opiskelija ole 

lainkaan sopimuksen osapuolena, jolloin hänen mahdollisuutensa kontrolloida opetuksen 

laatua ja työehtoja sopimuksen lienevät hyvin huonot. Lainvalmisteluasiakirjoissa on 

kuitenkin linjattu, että mikäli opiskelijalla teetetään muita kuin henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman mukaisia työtehtäviä, voi opiskelijan ja työnantajan välille 

muodostua työsuhde työsopimuslaissa säädetyn työsuhteen tunnusmerkistön täyttyessä.283 

Edelleen nimenomaisesti todetaan, ettei koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa 

olevia opiskelijoita voida käyttää korvaamaan työpaikan omaa työ- tai virkasuhteista 

työvoimaa.284 

 

Laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta 8 luvun 77 §:n 2 momentissa on myös 

nimenomaisesti todettu, että koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa sovelletaan 

yhdenvertaisuuslakia (1325/2014) sekä nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 

säännöksiä työajasta ja työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Lisäksi opiskelijan työssä 

sovelletaan työaikalain säännöksiä päivittäisistä lepoajoista, vuorokausilevosta, 

viikoittaisesta vapaa-ajasta sekä työvuoroluettelosta. Edelleen sanotun lain 78 §:ssä 

säädetään, että koulutussopimustyöpaikan tarjoaja vastaa opiskelijan työturvallisuudesta 

siten kuin siitä työturvallisuuslaissa säädetään. Koulutuksen järjestäjän tulee myös 

nimenomaisesti ilmoittaa työnantajalle tai koulutussopimustyöpaikan tarjoajalle edellä 

tarkoitetusta työturvallisuusvastuusta. 
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Laissa ammatillisesta koulutuksesta säädetään myös oppisopimus- ja 

koulutussopimusjärjestelyjen opetuksellisesta sisällöstä. Koulutuksen järjestäjänä oppilaitos 

vastaa viime kädessä siitä, että oppisopimuskoulutuksessa ja koulutussopimukseen 

perustuvassa koulutuksessa käytännön työtehtävät ovat sellaisia, että opiskelijan 

henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet voidaan 

niitä tekemällä saavuttaa.285 AKL 8:72 §:ssä myös linjataan, että oppisopimuksen ja 

koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä 

tutkinnon perusteiden mukaisen koulutuksen tai henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman ja näyttöjen järjestämisen kannalta riittävästi tuotanto- ja 

palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja 

työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Edelleen pykälässä velvoitetaan siihen, että 

koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai 

työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. 

 

Sekä oppisopimuskoulutusta että koulutussopimustyöskentelyä on niin ikään säännelty 

oppimistarkoituksen osalta vaatimalla opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman sisällyttämistä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 

toteutettavaa opiskelua koskevaan sopimukseen. Opintojen henkilökohtaistaminen on 

ammatillisessa koulutuksessa keskeinen osa opiskelijan oikeusturvaa ja tällä varmistetaan, 

että koulutusta tarjotaan sen mukaisesti kuin on nimenomaan koulutuksen näkökulmasta 

tarpeen.286 Henkilökohtaistamisella huolehditaan myös siitä, että opetus järjestetään niin, 

että siinä otetaan huomioon muun muassa opiskelijan elämäntilanne, aiemmin hankkima 

osaaminen, tutkinnon suorittamisaika, opiskelun kesto, opiskelutavat ja 

oppimisympäristöt.287 Lisäksi henkilökohtaistamisella varmistetaan, että opiskelija saa 

tarvitsemansa ohjauksen ja tuen saavuttaakseen henkilökohtaisessa osaamisen 

kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun osaamisen.288  
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Niin ikään valtioneuvoston asetuksella (673/2017) säädetään oppisopimuksen ja 

koulutussopimuksen yhteydessä nimenomaisesti sovittavista asioista. Asetuksen 16 §:n 

mukaan oppisopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, 

tutkinto, joka oppisopimuskoulutuksena suoritetaan tai johon oppisopimuskoulutus 

valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Asetuksen 18 §:n mukaan 

koulutussopimuksesta tulee puolestaan ilmetä osapuolten tehtävät, koulutussopimukseen 

perustuvan koulutuksen aloitus- ja päättymispäivä sekä muut tarpeelliset koulutuksen 

järjestämiseen liittyvät asiat. 

 

Yhteenvetona ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestettävistä koulutusmuotoisista 

harjoittelutyypeistä voidaan todeta se, että vaikka koulutuslainsäädännössä on säännelty 

tiettyjä harjoittelun laadun osatekijöitä, kuten harjoittelun oppimistavoitteiden toteutumisen 

edellytyksiä sekä työturvallisuutta ja työaikoja, sääntely näyttäytyy edelleen hyvin 

hajanaisena kokonaisuutena. Koulutussopimuksen osalta merkittävänä ongelmana voidaan 

pitää lisäksi sitä, että opiskelija ei ole edes sopimuksen osapuoli, mikä on omiaan 

heikentämään opiskelijan oikeusturvaa merkittävästi.  

 

Niin ikään se, että koulutusmuotoisia harjoittelujärjestelyjä koskevat säännökset on 

jäsennetty osaksi koulutuslainsäädäntöä on omiaan vaikeuttamaan niiden oikeudellista 

hahmottamista ja luomaan kuvan, että kyseessä ei olisi työoikeudellinen sääntely. 

Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen ensisijainen tarkoitus on oppiminen työsuhteessa. 

Kyseessä on erityinen työsuhdetyyppi, jossa oppimiseen tähtäävät näkökohdat ovat 

ensisijaisia. Tämä lähtökohta ei kuitenkaan aiheuta sitä, että kyseessä olisi heikommin 

työoikeudellisen sääntelyn piiriin kuuluva järjestely. Koulutussopimuksen osalta on 

puolestaan huomattava, että järjestelyn oppimistarkoitus ja se, ettei työskentelystä makseta 

palkkaa tai muuta vastiketta, eivät sinällään estä työsuhteen tunnusmerkkien täyttymistä 

järjestelyssä, mikäli työnantajalla on mahdollisuus työn johtamiseen ja valvontaan 

työsuhteen tärkeimpänä tunnusmerkkinä. 

 

5.2 Korkeakouluharjoitteluista 

 

Yleisellä tasolla korkeakouluasteen harjoittelujaksojen laatu vaihtelee runsaasti 

alakohtaisesti. Tähän vaikuttaa keskeisellä tavalla se, että yliopistoilla ja 

ammattikorkeakouluilla on erilaiset taustat harjoittelun suhteen: ammattikorkeakouluissa 
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harjoittelulla on pitkät perinteet – se kuuluu pakollisena osana opintoihin – kun taas 

yliopistoissa harjoittelu on ollut pääsääntöisesti vapaaehtoista.289 Harjoittelut voivat olla 

korkeakouluasteella joko palkallisia tai palkattomia ja niissä voi olla kyseessä työskentely 

työsuhteessa tai sen ulkopuolella. Sääntelystä ei löydy harjoittelun oppimistarkoitusta 

tukevia elementtejä tai vähimmäistyöehtoja koskevia linjauksia, sillä 

korkeakouluharjoittelulla ei ole oppisopimuskoulutuksen kaltaista määriteltyä ja 

vakiintunutta oikeudellista sisältöä Suomessa. Harjoittelun laatu perustuu suurelta osin 

oppimissisällön ja työehtojen osalta harjoittelusopimukseen ja oppilaitosten ohjeistuksiin 

harjoittelukäytännöistä. 

 

Kaikkiin ammattikorkeakoulututkintoihin sisältyy pakollinen harjoittelujakso Suomessa.290 

Harjoittelujakso muodostaa huomattavan osuuden opinnoista ja siitä saatava 

opintopistemäärä on oppilaitoksesta riippuen yleensä 30–85 opintopisteen välillä.291 On 

esitetty, että verrattuna yliopisto-opiskelijoihin, ammattikorkeakouluopiskelijat odottaisivat 

enemmän  ohjausta liittyen harjoitteluun, ja pakollisella harjoittelulla olisi oltava tarkemmat 

laatukriteerit.292 Lienee kuitenkin niin, että yksinomaan harjoittelun pakollisuus opiskeluissa 

ei johda harjoittelun laadun parantumiseen työehtojen ja oppimissisällön näkökulmasta.  

 

Ammattikorkeakouluissa harjoittelua koskeva oppilaitoksen vastuu on yleensä jaettu siten, 

että ura- ja rekrytointiasioista oppilaitoksessa vastaavan henkilön tehtävänä on 

perustutkinto-opiskelijoiden työllistymisestä huolehtiminen (tutkintoon kuuluva harjoittelu 

ja valmistumisen jälkeinen työllistyminen).293 Harjoittelun koordinoinnista käytännön 

vastuussa ovat puolestaan usein kansainvälisyyskoordinaattorit  ja/tai  harjoitteluvastaavat 

(harjoitteluinsinöörit, lehtorit jne.).294 He huolehtivat siitä, että harjoittelujakso liittyy 

opintoihin.295 Ammattikorkeakouluissa harjoittelun laatua on myös pyritty kehittämään 

tiivistämällä yhteydenpitoa harjoittelupaikkoihin, monitoroimalla harjoitteluja sekä 

kouluttamalla harjoittelupaikkoja.296 Myös Ruotsissa ammattikorkeakouluissa tapahtuva 

                                                 

 

289 Mutanen 2009, s. 7. 
290 Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States 2012, s. 394.  
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harjoittelu on järjestetty joustavana koulutuksen muotona työpaikkalähtöisesti ja se on 

pitkälti mukautettu työelämän tarpeisiin. Tätä kuvastaa muun muassa se, että 

harjoittelujaksoon kuuluva sisältö suunnitellaan yhteistyössä yritysten kanssa ja räätälöidään 

näin vastaamaan todellisia työmarkkinoiden tarpeita.297   

 

Yliopistotutkintojen yhteydessä järjestettäviin harjoittelujaksoihin lukeutuu hyvin 

erityyppisiä järjestelyjä. Yleisin malli yliopistojen harjoittelujärjestelyjen koordinoinnissa 

on ollut se, että harjoitteluasiat yliopistoissa hoidetaan joko yliopiston omassa ura- ja 

rekrytointipalvelussa tai kansainvälisten asioiden toimistoissa.298 Se, miten paljon 

oppilaitokset voivat panostaa harjoittelun hallinnointiin, vaihtelee kuitenkin suuresti.299 

Yliopistosektorilla opiskelija pääsääntöisesti hankkii harjoittelupaikkansa itsenäisesti ilman 

oppilaitoksen myötävaikutusta. Harjoittelupaikkoja tarjotaan yliopistoille myös erilaisten 

verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kautta.300 Harjoittelun pituus yliopistoissa on yleensä 

3–6 kuukauden välillä ja harjoittelusta saa keskimäärin viisi opintopistettä.301 

 

Ammattikorkeakouluharjoitteluista poiketen harjoittelu ei siis yliopistoissa ole kaikilla 

aloilla pakollista, eikä siitä saa automaattisesti tai välttämättä edes neuvottelemalla 

opintopisteitä. Joissakin yliopistoissa on kuitenkin jo keskusteltu ns. pakollisista 

työhönorientoitumisopinnoista.302 Useimmiten yliopistoharjoittelut ovat palkallisia ja monet 

yliopistot tarjoavat myös harjoittelutukia työllistymisen helpottamiseksi.303 Yliopistojen 

harjoittelutukijärjestelyissä oletusarvona yleensä on, että harjoittelija on tällöin työsuhteessa 

harjoittelun tarjoajaan. Muissa tapauksissa työsuhteen olemassaolo ratkaistaan 

tapauskohtaisesti.304 

 

On esitetty, että yliopistoharjoitteluissa, jotka ovat pakollisia tietyissä yliopistojen 

koulutusohjelmissa, harjoittelun oikeudellinen sisältö olisi vakiintuneempi, eikä yhtä 

joustava kuin vapaaehtoisissa harjoitteluissa. Esimerkiksi lääketieteen, hammaslääketieteen, 
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eläinlääketieteen ja psykologian harjoittelujärjestelyt vaikuttavat olevan oikeudelliselta 

sisällöltään verrattain vakiintuneita.305 Epäselvää kuitenkin on, missä määrin pakollisissa 

yliopistoharjoitteluissa on huomioitu molemmat – sekä harjoittelun oppimistarkoitus että 

työehdot.  

 

Esimerkiksi Helsingin yliopistossa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluu pakollisia 

harjoittelujaksoja, amanuenssuureja, jotka voi suorittaa amanuenssina tai lääkärin 

viransijaisena.306 On arveltu, että viransijaisena toimiminen vähentää työsuhteen 

koulutuksellisuutta ja että oppimisen kannalta amanuenssina toimiminen olisi 

hyödyllisempää.307  Molemmissa järjestelyissä henkilö on yhtäältä sairaalan työntekijä ja 

toisaalta lääketieteen opiskelija, joka harjoittelee teoriatiedon soveltamista käytäntöön. 

Amanuenssi ei kuitenkaan voi ottaa täysin itsenäisesti vastuuta potilaista, vaan hänen 

toimintaansa valvoo muu henkilökunta.308 Asetuksessa terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä (564/1994) 2 b §:ssä säädetään nimenomaisesti lääketieteen opiskelijan 

toimimisesta laillistetun lääkärin tehtävässä. Mainitun pykälän mukaan lääketieteen 

opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti yliopistojen tutkinnoista annetussa 

valtioneuvoston asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään viiteen ensimmäiseen 

opintovuoteen kuuluvat opinnot ja jolla on suoritettujen opintojen perusteella riittävät 

edellytykset kyseisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia lääkärin tehtävässä, 

mukaan lukien päivystys, kuitenkin laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. 

Edelleen sanotun asetuksen 3 f §:ssä säädetään, että terveydenhuollon toimintayksikön on 

nimettävä kirjallisesti opiskelijalle ohjaaja, joka on oikeutettu itsenäisesti harjoittamaan 

kyseistä ammattia laillistettuna ammattihenkilönä ja jolla on riittävä käytännön kokemus. 

Toimintayksikössä toimivan ohjaajan on seurattava, ohjattava ja valvottava opiskelijan 

toimintaa sekä viivytyksettä puututtava siinä mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin sekä 

keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus vaarantuu. Toimintayksikön on huolehdittava 

siitä, että päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on aina tavoitettavissa kyseistä ammattia 

harjoittamaan oikeutettu laillistettu ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava 

toimintayksikköön.  

                                                 

 

305 Ibid. s. 396. 
306 Mars et al. 2015, s. 2017. 
307 Ibid. 
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Kuten edellä oleva osoittaa, esimerkiksi lääkäriharjoitteluissa pakottava sääntely näyttäisi 

painottuvan harjoittelun opetuksellisiin elementteihin, mitä ilmentää erityisesti vaatimus 

opiskelijalle nimettävästä työpaikkaohjaajasta. Lääkäriharjoittelijan työehdot puolestaan 

vaikuttaisivat määräytyvän harjoittelupaikkakohtaisesti. Esimerkiksi Helsingin yliopisto on 

linjannut lääkäriharjoitteluja koskevassa yleisessä ohjeistuksessaan myös joistakin 

harjoittelussa noudatettavista työehdoista. Ohjeistuksen mukaan amanuenssin tulee 

ensisijaisesti noudattaa palveluspaikkansa työntekijöitä koskevia yleisiä määräyksiä. 

Yliopisto kuitenkin rajoittaa amanuenssien säännöllisen työajan 38,25 tuntiin viikossa 

opetustilaisuuksineen ja mahdollisine sairaalan päivystysaikana tapahtuvine 

työskentelyineen. Samassa yhteydessä myös todetaan, että kokonaistyöajasta voi enintään 

1/3 olla sairaalan päivystysaikana tapahtuvaa työskentelyä, jollei harjoittelijan kanssa 

yhteisymmärryksessä toisin sovita.309 

 

5.3 Aktiivisista työmarkkinatoimenpiteistä ja kuntouttavasta työtoiminnasta 

 

Alueellisten TE-toimistojen hallinnoimat ALMP-harjoittelut kuuluvat nuorisotakuun piiriin. 

Nuorisotakuussa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle 

vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka 

viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.310 Nuorisotakuussa 

TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden 

kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Nämä aktiiviset toimenpiteet parantavat nuorten 

mahdollisuuksia löytää työpaikka. TE-toimisto saattaa tarjota nuorelle työn ohella 

esimerkiksi koulutusta, työkokeilua, työnhakuvalmennusta, starttirahaa, palkkatuettua työtä 

tai ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalveluja.311 Työnhakijan velvoittaminen osallistumaan 

kuntouttavaan työtoimintaan työmarkkinatuen tai toimeentulotuen saamisen edellytyksenä 

on toissijainen keino edistää nuoren työllistymistä aktiivisiin työvoimapoliittisiin 

toimenpiteisiin nähden.312 

 

                                                 

 

309 Ibid. 
310 Työ- ja elinkeinoministeriö, Nuorisotakuun tavoitteet ja sisältö – Kirje nuorisotakuun alueellisille ja 

paikallisille toimijoille, TEM066:00/2011, s. 5. 
311 http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/nuoret/nuorisotakuu/index.html. Vierailtu 12.5.2019. 
312 Tiitinen – Kröger 2012, s. 52.  
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TE-toimiston aktiivisissa työmarkkinatoimenpiteissä työttömälle työnhakijalle saatetaan siis 

tarjota ei-työsuhteista työkokeilua ja työhönvalmennusta työpaikalla.313 Työkokeilu 

(harjoittelu) perustuu kolmen osapuolen – työkokeiluun osallistujan, työkokeilupaikan 

järjestäjän ja työ- ja elinkeinotoimiston – välillä tehtävään sopimukseen.314 Näissä 

järjestelyissä joitakin järjestelyyn sovellettavia vähimmäisehtoja on määritelty lain tasolla. 

Esimerkiksi laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 4 luvun 9 §:ssä säädetään, että 

työ- ja elinkeinotoimisto, työkokeilun järjestäjä ja henkilöasiakas tekevät työkokeilusta 

määräaikaisen kirjallisen sopimuksen, josta tulee käydä ilmi: 

 

1) työkokeilun tavoitteet; 

2) työkokeilun suoritusaika ja -paikka; 

3) työkokeilun päivittäinen kesto, joka voi olla vähintään neljä ja enintään 

kahdeksan tuntia, sekä ajoittuminen; 

4) työkokeilun viikoittainen kesto, joka voi olla enintään viisi päivää, sekä 

ajoittuminen; 

5) tehtävät, joita työkokeiluun osallistuva suorittaa työkokeilun aikana; 

6) työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta työpaikalla vastaava 

henkilö; 

7) työttömyysetuuden maksaja, jolle työkokeilun järjestäjän on ilmoitettava 

poissaoloista. 

 

Lisäksi työkokeilun enimmäiskestoajasta (12 kk) on säädetty laissa.315 Työkokeilupaikan 

järjestäjä vastaa myös työturvallisuudesta työturvallisuuslaissa säädetyllä tavalla.316 

Työkokeilussa sovelletaan niin ikään työaikalain 28 §:n säännöksiä päivittäisistä lepoajoista 

sekä 35 §:n säännöksiä työvuoroluettelosta. Lisäksi sovellettavaksi tulevat muun muassa 

tietyt säännökset yksityisyyden suojasta työelämässä annetusta laista (759/2004).317 Näitä 

lakeja sovellettaessa työkokeilun järjestäjä rinnastetaan siis työnantajaan ja työkokeiluun 

osallistuva työntekijään ja tietyntasoinen työoikeudellinen suoja tulee kyseeseen. 
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Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään puolestaan kuntouttavasta työtoiminnasta 

annetussa laissa. Ei-työsuhteisessa kuntouttavassa työtoiminnassa kunta järjestää erilaista 

toimintaa, jonka tarkoituksena on luoda edellytyksiä henkilön työllistymiselle ja parantaa 

tämän elämänhallintataitoja.318 Laissa asetetaan kunnille nimenomainen velvoite laatia 

pitkään työmarkkinoilta poissaolleille ja syrjäytymisuhan alaisille aktivointisuunnitelma, 

jonka osana kuntouttava työtoiminta usein on.319 Kuntouttavassa työtoiminnassa työtehtävät 

räätälöidään yksilöllisesti, huomioiden henkilön tarpeet, ammattitaito, työ – ja toimintakyky 

sekä osaaminen.320  

 

Laissa kuntouttavasta työtoiminnasta 7 luvun 22 ja 23 §:ssä säädetään kuntouttavan 

työtoiminnan keskeisistä työehdoista. Sanotun lain 22 §:n mukaan kuntouttavaan 

työtoimintaan sovelletaan työturvallisuuslakia, mutta ei työterveyshuoltolakia (1383/2001). 

Edelleen 23 §:ssä säädetään, että kunnan on vakuutettava kuntouttavaan työtoimintaan 

osallistuva työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukaisella 

vakuutuksella. Työtoimintaan osallistuvaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja 

ammattitautilaissa säädetään työntekijästä, ja kuntaan sovelletaan, mitä työtapaturma- ja 

ammattitautilaissa säädetään työnantajasta.  

 

Aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä ja kuntouttavaa työtoimintaa koskeva sääntely kattaa 

erilaisia osatekijöitä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa paitsi järjestelyn työehtoihin, myös 

esimerkiksi järjestelyyn osallistuvan työelämävalmiuksien edistämiseen. Näissä 

järjestelyissä pyritään luomaan henkilölle edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. 

Molemmat järjestelyt rahoitetaan julkisista varoista ja ne ovat maksuttomia työnantajalle.321 

Järjestelyissä työn suorittajalle ei siis makseta palkkaa, mutta hän saa julkisista varoista 

korvauksen esimerkiksi työttömyysetuuden muodossa.322 Esimerkiksi työkokeilussa 

harjoittelija tekee myös työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Järjestelyn 

ohjauksesta ja valvonnasta vastaa niin ikään työkokeilun järjestäjänä toimiva taho, joka on 
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esimerkiksi yksityinen yritys, säätiö tai työpaja.323 Järjestelyssä ei kuitenkaan ole 

voimassaolevan sääntelyn mukaan kyseessä työsuhde. 

 

Todettakoon siis, että myös kyseisiin harjoittelumuotoihin saattaa liittyä samanlaista 

työoikeudellista tulkinnanvaraisuutta, kuin harjoittelujärjestelyihin yleensä. 

Oikeuskirjallisuudessa on niin ikään kuntouttavan työtoiminnan osalta käsitelty sitä, mistä 

oikeussuhteessa itse asiassa on kysymys ja voiko sosiaalipalveluna teetettävä työ olla ns. 

tuotannollista työtä, jossa työsuhteen yleistunnusmerkit täyttyvät.324 Oikeuskirjallisuudessa 

on muun muassa todettu, että työlakien säännösten soveltaminen voi ulottua 

sosiaalioikeuden alalle ja työsuhteen syntyminen ratkaistaan yksinomaan työsopimuslain 1 

luvun 1 §:n 1 momenttia tarkastelemalla, riippumatta siitä, mille oikeudenalalle sijoittuvasta 

työstä on kysymys.325 Työsopimuslaissa ei ole myöskään säädetty siitä, että työsuhdetta ei 

voisi syntyä sosiaalipalveluna järjestettävässä työssä.326 On toki huomioitava, että laissa 

julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä laissa kuntouttavasta työtoiminnasta on 

nimenomaisesti säädetty, ettei työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa ole kyse 

työsuhteisesta työstä. Jos kuitenkin näissä järjestelyissä työsuhteen tunnusmerkit 

tosiasiallisesti täyttyvät, ei tällainen työ voi jäädä työsopimuslain soveltamisen ulkopuolelle 

yksinomaan sillä perusteella, että muualla lainsäädännössä on näin linjattu, vaan 

työoikeuden pakkosoveltuvuuden periaattesta johtuen järjestelyyn olisi sovellettava 

nimenomaan työlainsäädäntöä.  

 

6 Harjoittelun laatupuitteista EU:n soft law -viitekehyksessä 

Tutkielmassa on pyritty selkeyttämään harjoittelun sääntelyviitekehystä ennen muuta 

pakottavan kansallisen sääntelyn näkökulmasta. Kansallinen sääntely harjoittelua koskien 

on lainsäädännön eri osa-alueille sirpaloitunutta kattaen erilaisia harjoittelun laadun 

osatekijöitä. Sääntelystä on hankalaa löytää selkeitä harjoittelua koskevia laatuvaatimuksia, 

joiden kautta voitaisiin havainnollistaa tulevaisuuden sääntelytarpeita. Tästä syystä 

harjoittelun sääntelyviitekehyksen selkeyttämiseksi on myös syytä analysoida ei-sitovana 
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324 Paanetoja 2013b, s. 438.  
325 Ibid. s. 439. 
326 Ibid. 



 

 61 

unionintasoisena oikeudellisen ohjauksen muotona Euroopan unionin neuvoston suositusta 

harjoittelun laatupuitteista, josta voidaan tunnistaa joitakin kansallista sääntelyä 

konkreettisempia harjoittelun sääntelyviitekehystä koskevia linjauksia. 

 

EU-oikeus voidaan jakaa primääriseen ja sekundääriseen (johdettuun) oikeuteen. Jaotteluun 

sisältyy primäärisen oikeuden ylemmänasteisuus suhteessa sekundääriseen oikeuteen.327 

Primäärisiin EU-oikeuden oikeuslähteisiin on katsottu kuuluvan perussopimukset, 

muutossopimukset sekä liittymissopimukset.328 EU:n perussopimuksissa määriteltyihin 

tavoitteisiin pyritään erityyppisillä oikeudellisilla säädöksillä.329 Sekundääriset EU-

oikeuden säädökset syntyvät EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmässä. Sitovina 

sekundäärinormeina voidaan SEUT 288 artiklan mukaan pitää asetuksia, direktiivejä ja 

päätöksiä.330 EU:lla on tarve käyttää myös juridisesti sitomattomia 

lainsäädäntöinstrumentteja, koska EU-maiden erilaisten oikeuskulttuurien vuoksi monissa 

kysymyksissä eurooppaoikeuden tulee olla joustavaa ja muuntautuvaa.331 EU:n 

sääntelyhierarkiassa ns. soft law -oikeuslähteinä suositukset ja lausunnot eivät pääsäännön 

mukaan ole sitovia. Ne eivät siis varsinaisesti muodosta muodollisesti eurooppaoikeutta, 

mutta koska Euroopan unionin tuomioistuin on toisinaan viitannut niihin, niiden 

oikeudellinen status ei ole aivan selvä.332 EU-oikeuden soft law -instrumentit ovatkin 

oikeudellisesti merkityksellisiä, vaikka niiltä puuttuu varsinainen oikeudellinen sitovuus.333 

Suositusten avulla eri toimielimet EU:ssa voivat ilmaista kantansa ja ehdottaa toimia ilman, 

että suosituksen kohteena oleville seuraisi niistä välittömiä oikeudellisia velvoitteita.334   

 

Euroopan unionin neuvosto antoi vuonna 2014 suosituksen harjoittelun laatupuitteista 

jäsenvaltioissa. Oikeudellisesti sitomattoman suosituksen anti harjoittelun 

sääntelyviitekehystä selvitettäessä liittyy suosituksessa yleisellä tasolla tunnistettuihin 

                                                 

 

327 Ojanen 2016, s. 39. 
328 Ibid. s. 40. 
329 https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_fi. Vierailtu 12.5.2019. 
330 Raitio 2013, s. 230. 
331 Ibid. s. 234. 
332 Ibid. s. 233–234. 
333 Ojanen 2016, s. 51–52. Ojanen toteaa, että unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmässä on 

perinteisesti syntynyt runsaasti esimerkiksi julistuksia, päätöslauselmia, suuntaviivoja ja tiedonantoja, jotka 

ovat niin ikään oikeudellisesti sitomattomia. Oikeudellisesti sitomattomista säädöksistä ja muista 

instrumenteista käytetään yleisesti termiä soft law. 
334 https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_fi. Vierailtu 12.5.2019. 
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harjoittelun laadun osatekijöihin, joita ei Suomen sääntelykontekstissa ole juurikaan 

käsitelty esimerkiksi oikeuskirjallisuudessa tai virallislähteissä.  Suosituksessa esitetään 

EU:n jäsenvaltioille yhteiset suuntaviivat, joiden tarkoituksena on edistää ensisijaisesti 

harjoittelun avoimuutta ja näin parantaa sen laatua.335  

 

Suosituksessa harjoittelulle tarjotaan myös käsitteellinen määritelmä: ”Harjoittelulla 

tarkoitetaan rajallista joko palkallista tai palkatonta työharjoitteluaikaa, johon sisältyy 

oppimista ja koulutusta, jotta harjoittelija saa käytännön työkokemusta ja ammattikokemusta 

työllistyvyyden parantamiseksi ja säännölliseen työelämään siirtymisen helpottamiseksi.336 

Suositus kuitenkin kattaa vain niin kutsutut avointen markkinoiden harjoittelujaksot eli 

harjoittelijan ja harjoittelun tarjoajan (yrityksen, voittoa tavoittelemattoman yhteisön tai 

julkisen sektorin laitoksen) välillä sovitut harjoittelujaksot, joissa ei ole osallisena kolmatta 

osapuolta ja jotka yleensä suoritetaan opintojen päätyttyä ja/tai työnhaun yhteydessä. 

Suosituksessa ei siis käsitellä harjoittelujaksoja, jotka ovat osa akateemisia ja/tai 

ammatillisia opetussuunnitelmia tai alan koulutusvaatimuksiin kuuluvaa työharjoittelua 

(esim. lääketiede ja arkkitehtiopinnot).337 

 

Suosituksessa todetaan, että useissa jäsenvaltioissa juuri selkeän sääntelykehyksen tai -

välineen puuttumisen vuoksi sekä harjoittelun työehtoihin ja oppimissisältöön liittyvän 

avoimuuden puutteen johdosta monet harjoittelun tarjoajat voivat käyttää harjoittelijoita 

halpana tai jopa ilmaisena työvoimana.338 Harjoittelun sääntelyviitekehyksen 

selkeyttämiseksi suosituksessa harjoittelun laadun keskeisiksi osatekijöiksi on nimetty 

seuraavat seikat:  

 

• kirjallinen harjoittelusopimus, josta ilmenevät koulutustavoitteet 

• harjoittelijoiden asianmukaiset työehdot 

• harjoittelun osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien määritteleminen 

• harjoittelun kohtuullinen kesto.339 

                                                 

 

335 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 2. 
336 Ibid. s. 3 
337 COM (2013) 857 final, s. 3. 
338 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 2. 
339 Ibid.  
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Edellä mainituista laadun osatekijöistä käsitellään vain kahta ensiksi mainittua, sillä vain 

näiden osatekijöiden sisältöä on tarkemmin avattu suosituksessa. 

 

6.1 Kirjallinen harjoittelusopimus ja koulutustavoitteet 

 

Neuvoston suosituksen sääntelyviitekehyksessä harjoittelusopimus mielletään 

työsopimuksesta erillisenä sääntelyinstrumenttina, jossa sääntelyn fokus on ennen muuta 

harjoittelun oppimistarkoituksen edistämisessä. Tällöin sääntelyviitekehyksenä on ei-

työsuhteinen harjoittelu, jota kuitenkin säännellään tiettyjen työoikeudellisiksi 

luonnehdittavien oikeuskysymysten osalta harjoittelusopimuksessa. Selkeät 

oppimistavoitteet ja soveltuvan henkilökohtaisen ohjaajan nimeäminen kirjallisessa 

harjoittelusopimuksessa ovat erityisen tärkeitä harjoittelun oppimistarkoituksen 

toteutumisen kannalta. Harjoittelusopimus sääntelyinstrumenttina on siis tarkoitettu 

ensisijaisesti koulutusta vastaavan alan tehtävien oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, 

eikä harjoittelijaa voida ottaa työllään korvaamaan vakituista henkilökuntaa ja tekemään jo 

kertyneellä osaamisellaan tuottavaa työtä.  

 

Esimerkiksi Ranskassa lain mukaan kirjallinen harjoittelusopimus tulee laatia kaikista 

harjoittelujärjestelyistä.340 Oikeuskäytännössä on lisäksi Ranskassa linjattu, että kirjallisen 

harjoittelusopimuksen puuttuessa, harjoittelua pidetään automaattisesti työsuhteen 

perustavana oikeussuhteena.341 Toisaalta Ranskan tuomioistuinkäytännöstä voidaan myös 

tunnistaa oikeusohje, jonka mukaan työsopimuksen tarkoituksesta poikkeavan 

harjoittelusopimuksen solmiminen harjoittelijan kanssa voi olla indisio siitä, ettei kyseessä 

ole tarkoitettu olevan työsuhde.342 Koulutustavoitteinen harjoittelu ja työsuhteinen työnteko 

näyttäytyvätkin selkeimmin juuri Ranskan sääntelyviitekehyksessä toisistaan erillisinä 

järjestelyinä, joiden tarkoitusperät myös eroavat toisistaan. Pitkälti tästä syystä Ranskassa 

on myös nimenomaisesti kielletty vakituisen työvoiman tarpeen kompensoiminen 

harjoittelijoita käyttämällä, jolloin harjoittelu on miellettävä oikeudelliselta luonteeltaan 

                                                 

 

340 Rosin 2016, s. 9. 
341 Paulin – Thivin 2010, s. 129. 
342 Rosin – Muda 2013, s. 301. 
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aina ensisijaisesti oppimisjärjestelyksi. Ranskassa on niin ikään nimenomaisesti kiellettyä 

käyttää harjoittelijoita työmäärän kausiluonteisten vaihtelujen tasaamiseen.343  

 

Vaatimus kirjallisen harjoittelusopimuksen solmimisesta lienee myös Suomen 

sääntelykontekstissa perusteltu ratkaisu ja useissa harjoittelujärjestelyissä jo toteutuva 

lähtökohta. Kirjallisen harjoittelusopimuksen voidaan yleisesti ottaen katsoa hyödyttävän 

sekä harjoittelupaikan tarjoajaa että harjoittelijaa, sillä siinä vahvistetaan molempien 

osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.344 Kirjallisen työsopimuksen tavoin kirjallinen 

harjoittelusopimus luo oikeusvarmuutta ja sen avulla voidaan tarvittaessa luotettavasti 

todistaa, mitä oikeussuhteen ehdoista on osapuolten välillä on sovittu.345 Suullinen 

sopiminen harjoittelun ehdoista ei luo samalla tavalla oikeusvarmuutta kuin kirjallisesti tehty 

sopimus, sillä suullisesti tehdyn sopimuksen ehtoja on usein vaikeaa näyttää toteen.346 

 

Harjoittelusopimus solmitaan joko opiskelijan ja työnantajan välillä tai kolmen osapuolen – 

oppilaitoksen, opiskelijan ja työnantajan kesken. Harjoittelusopimuksen osalta merkittävä 

kysymyksenasettelu liittyykin ensinnäkin siihen, onko harjoittelija ylipäätään kirjallisen 

harjoittelusopimuksen osapuolena. Harjoittelija pystyy valvomaan häntä koskevia työehtoja 

luonnollisesti silloin, kun hän on itse osapuolena sopimuksessa.347 Harjoittelijan jäädessä 

sopimuksen ulkopuolelle hän ei voi suoraan vaikuttaa sopimuksen sisältöön, ja hänen 

mahdollisuutensa vaatia sopimuksen suorittamista tai vaikuttaa sopimuksen muuttamiseen 

ja päättämiseen ovat rajatut. Neuvoston suosituksessa harjoittelun laatupuitteista 

lähtökohtana on se, että harjoittelusopimus laaditaan suoraan harjoittelijan ja harjoittelua 

tarjoavan tahon välille, ilman oppilaitosta kolmantena tahona.348 Suomessa 

koulutussopimusmallissa sopimus sen sijaan solmitaan koulutuksen järjestäjän ja 

koulutussopimustyöpaikan välille, jolloin opiskelija ei ole sopimuksen osapuoli.349 

Opiskelijalla ei tällöin ole käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa työehtoihinsa.  

                                                 

 

343 Ibid. s. 308.  
344 Ibid. s. 3. 
345 Työsopimuksen kirjallisen muodon tarkoituksenmukaisuudesta, ks. Koskinen – Partanen 2008, s. 4. 
346 Ibid. s. 5. 
347 Ibid. 
348 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 3. 
349 HE 39/2017 vp, s. 252, 170. Esitöissä kuitenkin todetaan, että koulutussopimustyöskentelyssä opiskelijan 

oikeusasema on kohentunut verrattuna aiemman lain sääntelyyn. Keskeisenä osoituksena tästä mainitaan se, 

että koulutussopimus voidaan tarvittaessa purkaa opiskelijan aloitteesta, mikäli työpaikalla tapahtuva opiskelu 
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Toinen harjoittelusopimusta koskeva keskeinen kysymys liittyy siihen, miten harjoittelun 

koulutustavoitteet voidaan taata kirjallisessa harjoittelusopimuksessa. Neuvoston suositus 

harjoittelun laatupuitteista asettaa vaatimuksen kirjallisesta harjoittelusopimuksesta 

tärkeimmäksi keinoksi edistää harjoittelun koulutustavoitteita. Suositus lähtee siitä, että 

harjoittelun koulutustavoitteet voidaan toteuttaa harjoittelusopimuksella esimerkiksi 

työtehtävien määrittelyn kautta velvoittamalla harjoittelun tarjoajia osoittamaan 

harjoittelijoille sellaisia työtehtäviä, joissa he voivat hankkia käytännön kokemusta ja 

merkityksellisiä taitoja. Lisäksi keskeinen keino oppimistarkoituksen toteuttamiseen olisi 

harjoittelijalle nimettävä henkilökohtainen ohjaaja, joka opastaisi harjoittelijaa työtehtävissä 

sekä seuraisi ja arvioisi hänen edistymistään.350 Suosituksessa esiteltyjä keinoja harjoittelun 

oppimistarkoituksen takaamiseksi voidaan pitää melko tehokkaina yhtäältä siksi, että jos 

harjoittelijan työtehtäviä ei määritellä harjoittelusopimuksessa, työnantaja voi määrätä 

hänelle hyvin laajasti vaihtelevia työtehtäviä, jotka eivät välttämättä edistä 

oppimistarkoituksen toteutumista ja toisaalta myös siksi, että jos harjoittelijalle ei osoiteta 

henkilökohtaista ohjaajaa sopimuksessa tai sen nimeäminen on vapaaehtoista, harjoittelija 

voi työskennellä vakituisten työtekijöiden tapaan itsenäisesti, mikä puolestaan mahdollistaa 

harjoittelijoiden käyttämisen vakituisten työntekijöiden korvaamiseen. 

 

Nykyisellään Suomen sääntelykontekstissa velvoite kirjallisen harjoittelusopimuksen 

solmimisesta on yhdistettävissä lähinnä ammatillisen koulutuksen yhteydessä järjestettäviin 

harjoittelujaksoihin sekä aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin kuuluvaan työkokeiluun.351 

Sekä koulutussopimuksen että oppisopimuksen käytöstä on sovittava aina kirjallisesti.352 

Molempia koulutusmuotoja koskevan kirjallisen sopimuksen yhteyteen tulee myös liittää 

erillinen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma. Asetuksella on 

säädetty henkilökohtaistamista koskevan asiakirjan vähimmäissisällöstä. 

Henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta tulee muun muassa ilmetä ne 

käytännön työtehtävät, joita tekemällä opiskelija voi saavuttaa tavoitteeksi asetetun 

                                                 

 

ei vastaa henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa suunniteltua tai jos työpaikalla 

järjestettävässä koulutuksessa ei noudateta koulutussopimuksen ehtoja. 
350 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 3. 
351 Rosin 2016, s. 9, Tiitinen – Kröger 2012, s. 51. 
352 HE 39/2017 vp, s. 389.  
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osaamisen.353 Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmalla on ammatillisen 

koulutuksen yhteydessä järjestettävissä harjoittelutyypeissä pyritty takaamaan tiettyjen 

koulutustavoitteiden toteutuminen. AKL 8:72 §:ssä on myös edellytetty, että oppisopimus- 

ja koulutussopimustyöskentelyssä koulutustyöpaikalta nimetään opiskelijalle 

ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen 

työpaikkaohjaaja. Myös tämä edellytys on omiaan vahvistamaan koulutustavoitteiden 

toteutumista opiskelijan saadessa tarvittaessa neuvontaa ja ohjaamista harjoittelun aikana.  

 

Korkeakouluasteella järjestettäviin harjoittelujaksoihin ei pääsääntöisesti kohdistu kirjallista 

harjoittelusopimusta koskevaa pakottavaa sääntelyä, vaikka harjoittelu on useissa opinto-

ohjelmissa pakollinen osa opintoja.354 Harjoittelun sääntely korkeakouluasteella on jäänyt 

riippumaan korkeakoulujen omista intresseistä säännellä harjoittelujaksoja erilaisin 

säännöin ja ohjeistuksin.355 Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö sisältää 

kirjallista harjoittelusopimusta koskevia ehtoja.356  

 

6.2 Harjoittelijoiden asianmukaiset työehdot 

 

Mikäli harjoittelusopimusta pidetään sääntelyinstrumenttina, lähtökohtana on oltava, että 

osapuolten sopimusvapautta harjoittelujärjestelyn oikeudellisesta sisällöstä tulee rajoittaa 

samaan tapaan kuin pakottavassa työoikeudellisessa sääntelyssä suojataan työsuhteen 

heikompana osapuolena työntekijää. Tällöin harjoittelusopimuksen sisällölle tulisi asettaa 

tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, joista ei voitaisi poiketa harjoittelijan oikeusasemaa 

heikentävään suuntaan. 

 

Harjoittelun laatupuitteista laaditun neuvoston suosituksen taustalla voidaan nähdä 

vaikuttavan nk. todentamisdirektiivi, jonka mukaan työnantajan on annettava työntekijälle 

                                                 

 

353 Ibid. s. 23, 250. 
354 Rosin 2016, s. 9. 
355 Ibid. 
356 Ks. Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö 5 luvun 33 §. Säännössä todetaan, että tiedekuntien 

opetussuunnitelmat on laadittava siten, että perustutkinto-opintoihin kuuluu mahdollisuus ohjattuun 

työharjoitteluun joko pakollisena tai vapaaehtoisena osana opintoja. Opintoihin sisältyvän työharjoittelun voi 

tehdä kotimaassa tai ulkomailla. Työharjoittelusta tulee harjoittelun ohjaajan johdolla laatia 

työharjoittelusopimus. Ohjaajan vastuulla on varmistaa, että osapuolet ymmärtävät harjoittelun merkityksen 

osana opintoja.  Saatavilla: https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/johtosaannot/tutkintosaanto.pdf. Vierailtu 

12.5.2019. 
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kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, kuten työsopimuksen osapuolista, 

työsuhteen alkamisajankohdasta, määräaikaisen työsopimuksen kestoajasta, työn 

suorittamispaikasta, työntekijän työtehtävien pääasiallisesta laadusta, palkasta tai muusta 

vastikkeesta, palkanmaksukaudesta, työajasta, vuosilomasta, irtisanomisajasta sekä 

työsuhteessa mahdollisesti noudatettavasta työehtosopimuksesta.357 Samoin kuin 

työsopimuksessa, myös harjoittelusopimuksessa tulisi ottaa kantaa työehtoihin, jotta 

harjoittelijoille voitaisiin taata oikeudellisesti suojattu asema työmarkkinoilla.358 

Asianmukaiset työehdot olisi määritettävä sopimuksessa, vaikka kyseessä olisi ei-

työsuhteinen, oppimistarkoitukseen tähtäävä harjoittelu.  

 

Todentamisdirektiiviin verrattuna neuvoston suosituksessa otetaan kantaa vain joihinkin 

harjoittelijan oikeusaseman kannalta keskeisiin ehtoihin. Vähimmäistyöehtoihin kuuluvat 

neuvoston suosituksen mukaan ensinnäkin viikoittaista enimmäistyöaikaa koskevat 

rajoitukset, päivittäiset ja viikoittaiset vähimmäislepoajat sekä vähimmäislomaoikeudet. 

Toiseksi, harjoittelusopimuksessa olisi täsmennettävä, tarjoavatko harjoittelutyöpaikat 

harjoittelijoille sairaus- ja tapaturmavakuutuksen sekä sairausloman aikaisen suojan. 

Kolmanneksi, harjoittelusopimuksesta tulisi ilmetä, sovelletaanko harjoitteluun avustusta tai 

korvausta, ja jos  sovelletaan, avustuksen tai korvauksen määrä. 359  

 

Neuvoston suosituksessa harjoittelun laatupuitteista ei esimerkiksi nimenomaisesti 

edellytetä palkan tai muun vastikkeen maksamista harjoittelusta. Suosituksessa edellytetään 

vain sitä, että harjoittelusopimuksesta ilmenee, sovelletaanko harjoitteluun avustusta tai 

korvausta, ja jos sovelletaan, sen määrä.360 Vaikka suositus näin ollen mahdollistaa 

palkattomat ja korvauksettomat harjoittelut, siinä kuitenkin todetaan, että harjoittelun tulisi 

olla kestoltaan kohtuullinen, periaatteessa enintään kuusi kuukautta, lukuun ottamatta 

tapauksia,  joissa pitempi kesto olisi perusteltua kansalliset käytännöt huomioon ottaen.361 

Näin ollen suosituskaan ei periaatteessa salli harjoittelujärjestelyjen hyödyntämistä 

toistuvasti ilmaistyövoiman tavoin. 

                                                 

 

357 Rosin 2016, s. 8. Ks. myös direktiivi 91/533/ETY, s. 98 ja HE 157/2000 vp, s. 9. Todentamisdirektiivi on 

pantu Suomessa täytäntöön pääasiassa työsopimuslain 2 luvun 4 §:llä.  
358 Rosin 2016, s. 12. 
359 Ibid. 
360 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista 2014, s. 3. 
361 Ibid. 



 

 68 

 

Kaiken kaikkiaan harjoittelun työehtojen määrittämiseen on otettu neuvoston suosituksessa 

kantaa hyvin pintapuolisesti, lähinnä kannustamalla jäsenvaltioita läpinäkyvyteen ja 

avoimuuteen työehtojen määrittämisessä.362 Myöskään suosituksen soveltamisalan 

määrittämistä ei voida pitää kovin onnistuneena, kun kaikki koulutusohjelmiin kuuluvat 

harjoittelujaksot on jätetty suosituksen ulkopuolle. Esimerkiksi Suomessa koulutusohjelmiin 

sisältyvissä harjoittelujärjestelyissä sääntely keskittyy lähinnä opetuksellisten elementtien 

ympärille työehtojen sääntelyn jäädessä pintapuoliseksi. Tästä johtuen myös 

koulutuksellisissa harjoittelujärjestelyissä harjoittelijoiden oikeudellinen asema näyttäytyy 

edelleen epävarmana. Jotta harjoittelusopimuksella voitaisiin toteuttaa harjoittelijoiden 

suojattu asema työmarkkinoilla, siinä tulisi ottaa kantaa oppimistarkoituksen ohella myös 

harjoittelijaa koskeviin keskeisiin työehtoihin, kuten harjoittelusta maksettavaan palkkaan 

tai korvaukseen, työaikoihin sekä työterveys- ja turvallisuusvelvoitteisiin. 

 

Ranskan sääntely harjoittelusopimuksen ehdoista näyttäytyy poikkeuksellisena 

sääntelyratkaisuna useisiin muihin EU:n jäsenvaltioihin nähden. Ranskassa 

harjoittelusopimuksen lakisääteiset ehdot takaavat paitsi harjoittelun oppimistarkoituksen 

toteutumisen, myös työn tekemisen kohtuullisissa olosuhteissa.363 Harjoittelusopimuksen 

lakisääteisiin ehtoihin kuuluvat työtehtävien määrittely, harjoittelun alkamis- ja 

päättymispäivä, viikoittainen enimmäistyöaika, harjoittelusta maksettavan korvauksen 

suuruus, harjoittelijalle mahdollisesti myönnettävät etuudet, harjoittelijan sosiaaliturvan ja 

työtapaturmavakuutuksen määrittäminen, harjoittelun ohjauksen järjestäminen, todistuksen 

antaminen harjoittelun suorittamisesta, harjoittelun keskeyttämisen ja irtisanomisen 

edellytykset, harjoittelijan töistä poissaolon edellytykset sekä muut tarvittavat työpaikan 

sisäiset määräykset.364 Myös harjoittelun enimmäiskesto on rajattu koulutuslainsäädännössä 

kuuteen kuukauteen.365 Niin ikään Ranskan koulutuslainsäädännössä linjataan, että 

harjoittelijalla on aina oikeus korvaukseen harjoittelusta, kun harjoittelu on kestänyt yli kaksi 

                                                 

 

362 Tämä on toki ymmärrettävää siinä mielessä, että ei-sitovan suosituksen tavoitteena on ollut luoda yleisiä 

suuntaviivoja harjoittelun sääntelylliseen jäsentämiseen yksityiskohtaisten säännösten luomisen sijasta. 
363 Rosin 2016, s. 14. 
364 Ibid.  
365 Rosin – Muda 2013, s. 303. 
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kuukautta saman lukuvuoden aikana, riippumatta työtuntien määrästä.366 

Työantajaorganisaation tulee maksaa harjoittelijalle korvauksena vähintään 15% 

soveltuvasta alan vähimmäispalkasta ja se saa korvauksen näistä kustannuksista valtiolta.367  

 

Ranskan esimerkki kattavasta harjoittelusopimuksen vähimmäisehtojen sääntelystä voi olla 

hyödyllinen myös muille EU:n jäsenvaltioille niiden pohtiessa harjoittelun 

sääntelyviitekehyksen muuttamistarpeita. Ranskassa harjoittelusopimuksen 

vähimmäisehtoihin on sisällytetty sekä harjoittelun oppimistarkoitusta tukevia (harjoittelun 

ohjauksen järjestäminen, työtehtävien määrittely) että asianmukaisten työehtojen 

toteutumista edistäviä (mm. harjoittelusta maksettavan korvauksen suuruus, 

työtapaturmavakuutus, viikottainen enimmäistyöaika) edellytyksiä. Harjoittelusopimus 

toimii Ranskassa tehokkaana sääntelyinstrumenttina ja on omiaan parantamaan 

harjoittelijoiden asemaa työmarkkinoilla. Laintasolla säännellyn sisältönsä ansiosta se voi 

korvata työsuhteisen vähimmäissuojan. Toisaalta tämä sääntelyratkaisu lienee seurausta 

Ranskan työoikeudellisesta perinteestä, jossa valtio on puuttunut työmarkkinasuhteisiin 

voimakkaasti.368 Suomen ja Ruotsin kaltaisissa sääntelyperinteissä, joissa pitkälle 

kehittyneellä työehtosopimusjärjestelmällä on keskeinen rooli työehtojen määrittämisessä, 

Ranskan tyyppinen, valtiojohtoinen sääntelymalli ei sellaisenaan sovellu 

sääntelyvaihtoehdoksi, vaan on huomioitava myös työmarkkinaosapuolten rooli harjoittelun  

sääntelyssä. 

 

7 Johtopäätöksiä 

Harjoittelua koskevaa sääntelyviitekehystä on analysoitu erityisesti työoikeudellisen 

perussuhdeteorian näkökulmasta, joka ilmaisee keskeiset opit työoikeudellisen sääntelyn 

soveltamisalan määrittämiseksi ja työntekijän tunnistamiseksi oikeussuhteessa. 

Työoikeudellista sääntelyä ohjaa idea työntekijän heikommasta asemasta suhteessa 

työnantajaan, millä voidaan perustella puuttumista työntekijän ja työnantajan väliseen 

oikeussuhteeseen pakottavin työoikeudellisin vähimmäisnormein työntekijän 

                                                 

 

366 Ks. Code de l’éducation, art. L124-6. Saatavilla:  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191. Vierailtu 12.5.2019. 
367 Paulin – Thivin 2010, s. 170–171.  
368 Rosin 2016, s. 29. 
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suojaamiseksi. Työntekijää pidetään oikeussuhteen heikompana osapuolena johtuen 

erityisesti hänen alisteisuudestaan työnantajan työnjohto- ja valvontavallalle.369 

Työntekijäaseman määritys tehdään viime kädessä tapauskohtaisen kokonaisarvion 

perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteen perustunnusmerkkien täyttymistä 

arvioidaan kussakin yksittäisessä oikeussuhteessa ilmenevien oikeustosiasioiden 

perusteella.370 Kokonaisharkinnassa tuomioistuimilla on laaja harkintavalta sen suhteen, 

minkälaisille työjärjestelyille halutaan antaa työoikeudellinen suoja, mikä myös 

mahdollistaa sen, että työoikeudellisten normien soveltamisala mukautuu työnteon muotojen 

muuttuessa.371 Kokonaisharkinnassa tärkeimpänä työsuhteisen työn tunnistamisen kriteerinä 

näyttäytyy ennen muuta työnantajan direktio-oikeus.372 

 

Perussuhdeteorian mukaisesta työoikeudellisesta jäsentämistavasta suhteessa 

harjoittelujärjestelyihin voidaan johtopäätöksenä todeta seuraavaa: harjoittelijat, riippumatta 

harjoittelutyypistä, työskentelevät työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden alaisina, joten 

heitä tulisi pitää työntekijöinä Suomen työoikeudellisessa sääntelyssä. Muut 

harjoittelujärjestelyjen ominaisuudet, kuten oppimistarkoitus, vastikkeettomuus tai 

harjoittelun rajattu kesto eivät ole työnantajan johto- ja valvontaoikeuteen verrattavalla 

tavalla ratkaisevia oikeussuhteen luokituksessa niin kauan kuin direktiotunnusmerkki 

täyttyy.373 Myöskään harjoittelujärjestelyjen sääntely muualla kuin työlainsäädännössä tai 

työsopimuksista erillisin harjoittelusopimuksin ei poista sitä tosiasiaa, että harjoittelijoita on 

voimassa olevan työlainsäädännön mukaan pidettävä työntekijöinä. Kun harjoittelua 

pidetään työlainsäädännön näkökulmasta työsuhteena, siihen tulee perussuhdeteorian 

mukaisesti soveltaa systemaattisesti kaikkea työlainsäädäntöä, sosiaalilainsäädäntöä sekä 

työehtosopimusten määräyksiä samalla tavoin kuin oppisopimuskoulutukseen. 

Oppisopimuskoulutusta säännellään jo nykyisellään erityisenä työsuhdetyyppinä ja työn 

erityisluonne on otettu huomioon laissa ammatillisesta peruskoulutuksesta.374 

Oppisopimuskoulutuksessa ensisijainen tarkoitus on opiskelijan oppiminen, joka toteutetaan 

tavanomaisia työtehtäviä tekemällä työsuhteessa. Oppisopimuksen oikeudellista luonnetta 

                                                 

 

369 Kairinen 2004, s. 67. 
370 Tiitinen – Kröger 2012, s. 24. 
371 Rosin 2017, s. 46. 
372 Tiitinen – Kröger 2012, s. 18–19. 
373 Rosin 2017, s. 46. 
374 HE 157/2000 vp, s. 59.  
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arvioidaan samoista lähtökohdista kuin työsuhdetta yleensäkin, huomioiden koulutusmalliin 

liittyvät erityispiirteet. Kyseistä sääntelyratkaisua ei ole kuitenkaan nykyisellään ulotettu 

ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle Suomessa. 

 

Koulutuskentässä pääsääntönä on harjoittelun ei-työsuhteinen toteuttaminen, johon 

ainoastaan oppisopimuskoulutusjärjestelmä muodostaa lain tasolla säädetyn poikkeuksen. 

Suomen koulutuslainsäädännön tunnistama harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti osana 

ammatillisia opintoja ja yleensä kolmantena osapuolena harjoittelusta sovittaessa on mukana 

oppilaitos. Osana aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä toteutettava harjoittelutyyppinen 

työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta ovat niin ikään ei-työsuhteista työskentelyä. Niistä 

sovittaessa mukana on puolestaan työvoimahallinto harjoittelijan ja työnantajan lisäksi. 

Vaikka näissä järjestelyissä oppilaitos tai työvoimahallinto on mukana harjoittelun ehdoista 

sovittaessa, harjoittelun oppimissisältö ja työehdot vaihtelevat runsaasti riippuen 

harjoittelutyypistä ja oppilaitoksen omista säännöistä ja ohjeistuksista. Oppilaitos tai koulu 

ei ole sääntelyllisesti Suomessa suoraan vastuussa harjoittelun oppimissisällöstä ja 

työehdoista.  

 

Koulutuslainsäädännössä ja aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä koskevassa sääntelyssä 

harjoittelun työehtoja koskevaa normiohjausta on melko vähän ja se näyttäytyy hyvin 

hajanaisena ja sirpaloituneena kokonaisuutena. Jos sääntelyä on, se on epäsystemaattista 

kattaen erilaisia laadun osatekijöitä tai erilaisia toteutuskäytäntöjä. Systemaattisen 

sääntelykehyksen tai -välineen puuttuessa harjoittelijoita voidaan käyttää halpana tai 

ilmaisena työvoimana ja he saattavat työskennellä epäasianmukaisissa olosuhteissa. 

Koulutuslainsäädännön tarjoama sääntelyviitekehys näyttäytyy riittämättömänä 

harjoittelijoiden oikeudellisesti suojatun aseman takaamiseksi.  

 

Mitä tulee harjoittelun sääntelyyn EU:n soft law -viitekehyksessä, työsopimuksesta erillisen, 

harjoittelusopimuksen kontekstissa, on katsottava, ettei harjoittelusopimus neuvoston 

suosituksessa ehdotetussa muodossaan takaa harjoittelijoiden suojattua asemaa 

työmarkkinoilla samalla tasolla kuin työoikeudellinen sääntely. Neuvoston suosituksessa 

harjoittelun laatupuitteista ei ole käsitelty systemaattisesti erilaisia harjoittelutyyppejä ja 

niissä vakiintuneita käytäntöjä, eikä kattavasti harjoitteluun vaikuttavia keskeisimpiä 

työehtoja. Suositus ei sisällä ehdotuksia harjoittelijan oikeusasemaan keskeisimmin 

vaikuttavista kysymyksistä, kuten harjoittelijan oikeudesta palkkaan. Toisaalta myöskään 
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Ranskan sääntelymallin mukainen kattava harjoittelusopimuksen vähimmäisehtosääntely ei 

sellaisenaan liene toteutettavissa oleva vaihtoehto Suomessa, huomioiden työoikeudellisen 

järjestelmämme erityispiirteet.  

 

Lopuksi on todettava, että harjoittelujärjestelyjen puutteellinen sääntely vaikuttaa 

laajemmassa mittakaavassa negatiivisesti yhteiskunnan talouskehitykseen. Varsinaisen 

työpaikan korvaamisesta harjoittelujaksoilla – etenkin harjoittelujaksojen ollessa toistuvia – 

aiheutuu yhteiskunnallisia ja taloudellisia kustannuksia.375 Harjoittelun laadun ja 

työllistymistulosten välisestä yhteydestä on toisaalta näyttöä. Se, missä määrin harjoittelusta 

on etua työelämään siirtymisessä, riippuu kuitenkin harjoittelun laadusta tarkasteltaessa 

oppimissisältöä ja työehtoja. Oppimissisällöltään ja työehdoiltaan laadukas harjoittelu voi 

parhaimmillaan tuoda suoria tuottavuusetuja, parantaa soveltuvuutta työmarkkinoille ja 

edistää työvoiman liikkuvuutta.376 On niin ikään tärkeää huomata, että 

harjoittelujärjestelyjen asianmukainen käyttö voi auttaa ratkaisemaan ammattitaidon 

kysynnän ja tarjonnan väliseen epätasapainoon liittyviä ongelmia, jolloin harjoittelu voi 

toimia siltana siirryttäessä koulutuksesta työmarkkinoille.377 

 

Harjoittelun laatua ei pystytä takaaman pelkästään lainsäädäntö- ja säännöskehyksen 

asettamisella. Laadukkaan harjoittelun varmistamisessa tärkeään rooliin nousevat ennen 

muuta säännösten täytäntöönpano ja täytäntöönpanon seuranta.378 On lisäksi otettava kantaa 

siihen, mikä on kansallisessa kontekstissa paras tapa varmistaa harjoittelun laatu ja 

väärinkäytösten estäminen.379 Harjoittelujärjestelyjen laadukkaassa toteuttamisessa tullaan 

todennäköisesti edellyttämään yhä laajempaa työmarkkinaosapuolten yhteistyötä, sosiaalista 

kumppanuutta, jossa molemminpuolisten kompromissien kautta voidaan löytää 

sääntelyratkaisu. Työnantajien halukkuutta hyödyntää harjoittelujärjestelyjä ei välttämättä 

edistetä sillä, että luodaan ainoastaan uutta pakottavaa työoikeudellista normistoa. Sen sijaan 

esimerkiksi valtion tukemien harjoittelujärjestelyjen laajempi käyttö saattaisi ratkaista 

harjoittelun laatua koskevia puutteita, jos myös harjoittelun oppimissisällön toteutuminen 

kyettäisiin riittävästi takaamaan näissä järjestelyissä. Eräs tapa edistää sosiaalista 

                                                 

 

375 Neuvoston suositus harjoittelun laatupuitteista, s. 2. 
376 Ibid. s. 1. 
377 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto SOC/499, Harjoittelun laatupuitteet, s. 3. 
378 Ibid. s. 4. 
379 Ibid. 
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kumppanuutta harjoittelun sääntelyviitekehyksen määrittämisessä olisi myös antaa 

työnantajille mahdollisuus kehittää harjoittelujärjestelyjä suhteessa työnantajien 

tarpeisiin.380 Tällöin harjoittelujärjestelyjen oppimissisältöä määritettäessä voitaisiin antaa 

enemmän painoarvoa esimerkiksi tietyille alakohtaisille taidoille, joiden määrittämisessä 

työnantajilla olisi keskeinen rooli.  

 

Vaikka harjoittelu on ensisijaisesti oppimismahdollisuus, harjoittelijat työpaikoilla voivat 

tuoda todellista lisäarvoa yrityksille tulevaisuuden työvoimana ja yrityksen kasvun 

mahdollistajina. Harjoittelun todellisen potentiaalin hyödyntäminen työmarkkinoilla 

edellyttää, että työnantajat voivat saada konkreettista tietoa siitä, millaista nettohyötyä he 

voivat odottaa harjoittelupaikkojen tarjoamisesta.381 Hyötyjen osoittaminen ja kustannusten 

kartoittaminen voivat kannustaa työnantajia ottamaan harjoittelijoita. Samaan aikaan on 

tarpeen lisätä tietoisuutta siitä, mitä yritysten tulee käytännössä tehdä luodakseen 

laadukkaita harjoittelupaikkoja.382 Harjoittelun sääntelyviitekehystä koskevana 

jatkokysymyksenä on siten seuraava: miten käytännössä taataan se, että harjoittelupaikat 

ovat laadukkaita ja että niissä tarjotaan asianmukaiset työehdot tekemättä kuitenkaan 

harjoittelupaikkojen tarjoamisesta vähemmän houkuttelevaa yrityksille? 

                                                 

 

380 Kyseistä sosiaalisen kumppanuuden muotoa on muun muassa harkittu oppisopimuskoulutuksen 

yhteydessä, ks. Jeannet-Milanovic – O’Higgins – Rosin 2017, s. 161. 
381 Ibid. s. 5. 
382 Ibid. s. 4 – 5. 
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