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(555/2001) 2 luvun 10 §:n mukaisesti tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Minimipalkkaan liittyvät ongelmat 

koskevatkin erityisesti näitä yleissitovuuden ulkopuolelle jääviä tilanteita, joissa palkasta ei 

työsopimuksellakaan ole sovittu. Tavanomaisen ja kohtuullisen palkan määrittelyssä voidaan käyttää apuna 

mahdollisia alaa koskevia muita kuin yleissitovia työehtosopimuksia ja järjestöjen antamia palkkasuosituksia. 

Viimekätisenä arvioinnin lähtökohtana on työntekijän tekemä työ ja huomioitavaksi tulee myös 

työttömyysturvalain (1290/2002, TTL) peruspäivärahan työssäoloehdon täyttävän palkan taso (TTL 5:4.3).   

Alipalkkausta sellaisenaan ei ole lainsäädännössämme kriminalisoitu, joten yleensä kyse on 

siviilioikeudellisesta sopimusrikkomuksesta. Rikosoikeudellisesti rangaistavaksi tullakseen 

alipalkkaustilanteen tulee täyttää jonkin muun, rikosoikeudellisesti rangaistavaksi säädetyn teon 

tunnusmerkistö. Keskeisimpiä alipalkkaukseen liittyviä tekoja ovat työsyrjintärikokset eli rikoslain (39/1889, RL) 

mukainen työsyrjintä (RL 47:3) ja kiskonnantapainen työsyrjintä (RL 47:3 a). Molempien kohdalla 

tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää laissa mainittua syrjintäperustetta, jonka olemassaolo on myös 

pystyttävä osoittamaan. Tämä saattaa toisinaan olla haastavaa. Muita rikoslain mukaisia kriminalisoituja 

tekoja, joihin alipalkkaus voi liittyä, ovat petoksen (RL 36:1, 36:2, 36:3) ja kiskonnan (RL 36:6, 36:7) eri muodot. 

Erityisesti on huomioitava kiskonnan tunnusmerkistö, jossa on huomattavaa samankaltaisuutta 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön kanssa, mutta joka on rikoksena ankarammin rangaistava ja 

syrjäyttää kiskonnantapaisen työsyrjinnän. Se ei myöskään edellytä syrjintäperustetta ja siihen liittyvää 

vertailuasetelmaa ja voikin olla käyttökelpoinen tilanteissa, joissa syrjintäperusteen osoittaminen on hankalaa. 

Työntekijöiden hyväksikäyttörikosten jatkumolla vakavimpiin kuuluvat ihmiskaupparikokset (RL 25:3, 25:3 a), 

joihin niihinkin usein liittyy alipalkkausta. Muiden tunnusmerkistötekijöiden osalta, ja vapauteen ja ihmisarvoon 

vakavammin kohdistuvina rikoksina, ne ovat kuitenkin jo kauempana alipalkkaussääntelyn keskiöstä. 

Asianosaiselle voi olla varsin suurikin merkitys sillä, tuleeko alipalkkaustilanne arvioitavaksi siviili- vai 

rikosoikeudellisena asiana. Rikosoikeudellinen syyttömyysolettama, syytetyn suojelun periaate ja 

itsekriminointisuoja luovat lähtökohtaisen eron esimerkiksi työoikeudessa keskeiseen työntekijän suojelun 

periaatteeseen ja siviiliprosessin molempia osapuolia koskevaan totuusvelvollisuuteen. Niin ikään keskeisiä 

ovat näyttötaakkaan ja sen jakautumiseen sekä rikosasioiden korkeampaan näyttökynnykseen liittyvät seikat. 

Eroja muodostuu myös rikosprosessin virallis- ja siviiliprosessin määräämisperiaatteen myötä. Syyttäjän 

ajamassa rikosasiassa asianosaiselta vaadittava asiantuntemus on pienempää kuin hänen itse ajamassaan 

siviiliasiassa. Sama koskee siviiliprosessiin liittyvää taloudellista riskiä, joka voi muodostua suureksikin.
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1. Johdanto 
 

1.1 Taustaksi 
 

Tutkielmassa tarkastellaan alipalkkauksen oikeudellista sääntelyä Suomessa. Alipalkkausta 

ei sellaisenaan ole Suomessa kriminalisoitu. Kuten monia muitakin työsuhteen ehtoja, 

myös palkkoja säännellään Suomessa pitkälti työehtosopimuksin, joiden piiriin kuuluukin 

noin 89 % työntekijöistä. Työehtosopimuksen rikkomus, esimerkiksi työehtosopimuksessa 

määritellyn mukaista alhaisemman palkan maksaminen, tulee arvioitavaksi 

siviilioikeudellisena sopimusrikkomuksena. Työehtosopimusten ulkopuolella puolestaan 

sovelletaan työsopimuslain (555/2001, jatkossa myös TSL) määräystä siitä, että ilman 

työehtosopimusta työntekijälle on maksettava työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka 

(TSL 2:10). Tätä määräystä tosin sovelletaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole 

keskenään sopineet palkasta. 

Rikosoikeudellisesti rangaistavaksi palkkaukseen liittyvä asia voi tulla vain, mikäli se täyttää 

jonkin rikoslaissa kriminalisoidun teon tunnusmerkistön. Koska alipalkkausta sellaisenaan 

ei siis ole kriminalisoitu, tulee alipalkkaukseen liittyvän tilanteen täyttää jonkin toisen, 

rikosoikeudellisesti rangaistavaksi tulevan teon, tunnusmerkistö. Lähtökohtaisesti 

alipalkkaustapauksissa sovellettavaksi voisi tulla lähinnä rikoslain (39/1889, jatkossa myös 

RL) 47:3 työsyrjintää tai erityisesti 47:3 a kiskonnantapaista työsyrjintää koskeva sääntely. 

Mahdollista on, että alipalkkaus jossain tapauksessa täyttäisi myös petoksen (RL 36:1, 36:2, 

36:3) tai kiskonnan (RL 36:6, 36:7) eri muotojen tunnusmerkistön ja vakavimpiin tapauksiin 

voi liittyä myös ihmiskaupan (RL 25:3, 25:3 a) piirteitä. 

Tutkielmassa kiinnostus kohdistuu näihin säännöksiin ja niiden soveltamisalaan tilanteissa, 

joihin liittyy alipalkkausnäkökohtia. Kiinnostus kohdistuu myös rajanvetoon 

siviilioikeudellisen ja rikosoikeudellisen sääntelyn piiriin kuuluvien alipalkkaustilanteiden 

välillä. Tämä herättää myös kysymyksiä siitä, mikä merkitys asianosaisille on sillä, 

arvioidaanko alipalkkaustilannetta siviili- vai rikosoikeudellisena asiana. Työn näkökulma 

on rikosoikeudellinen, mutta siihen liittyy myös työ- ja siviilioikeudellinen näkökulma ja 

vertailuasetelma näiden välillä.   
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Ajankohtaiseksi aiheen tekee muun muassa EU:n vähimmäispalkkadirektiiviä koskeva 

ehdotus 1. Ehdotuksen tavoitteena on edistää EU-maissa riittävän vähimmäispalkan tasoa. 

Erityisesti se kohdistuu lakisääteisen vähimmäispalkan maihin, eikä edellytä 

vähimmäispalkkalakia niiltä mailta, joissa palkat määräytyvät työehtosopimuksin. Lisäksi 

Suomessa on viime aikoina noussut esiin joidenkin alojen halua irrottautua 

työehtosopimusjärjestelmästä 2. Kun työehtosopimusjärjestelmä on Suomessa 

perinteisesti keskeinen minimipalkan perusteiden muodostumisessa ja tätä kautta 

alipalkkauksen määrittelyssä, on näillä asioilla nähtävissä yhteys. Aika ajoin tehdään myös 

aloitteita alipalkkauksen kriminalisoimiseksi 3. Myös kriminalisoinnin tarpeellisuutta 

arvioitaessa on syytä hahmottaa, miten asiaa voimassa olevassa lainsäädännössä 

säännellään, jolloin myös siihen liittyvien etujen ja haittojen sekä mahdollisten kehittämis- 

ja muutostarpeiden punninta on helpompaa.  

 

1.2 Tutkimuskysymys, aineisto sekä tutkielman rajaukset ja rakenne  
 

Tutkielma on pääosin lainopillinen. Tutkielmassa tarkastellaan, miten alipalkkaukseen 

liittyviä kysymyksiä on Suomessa oikeudellisesti säännelty. Koska tutkielma on 

rikosoikeudellinen, näkökulma painottuu erityisesti siihen, milloin alipalkkaus voi tulla 

rikosoikeudellisesti rangaistavaksi. Tutkielmassa alipalkkauksen sääntelyä tarkastellaan 

kuitenkin kokonaisvaltaisesti, joten vaikka pääpaino onkin rikosoikeuden alaan kuuluvassa 

sääntelyssä, on mukana myös työ- ja siviilioikeudellinen näkökulma. Huomioitaviksi tulevat 

myös siviili- ja rikosoikeudellisten asioiden periaatteelliset ja prosessuaaliset erot. 

Käsitettä alipalkkaus ei ole lainsäädännössä määritelty. Alipalkkaus määritellään joskus 

tilanteeksi, jossa työnantaja jättää noudattamatta yleissitovan työehtosopimuksen 

 
1 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum 
wages in the European Union. COM(2020) 682 final; Euroopan komission lehdistötiedote 28.10.2020: 
http://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1968. 
2 Metsäteollisuus ry;n hallitus päätti 1.10.2020 työehtosopimustoiminnasta irtaantumisesta 
(http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/metsateollisuus-rakentaa-tulevaisuuden-kasvua); 
Teknologiateollisuus ry ilmoitti 25.3.2021 osittaisesta irrottautumisesta valtakunnallisesta 
työehtosopimustoiminnasta (http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/teknologiateollisuus-
ryn-toiminta-jakautuu-kahteen-yhdistykseen-tavoitteena) 
3 Mm. lakialoitteet LA 6/2020 vp., LA 83/2016 vp., LA 36/2013 vp., LA 15/2012 vp. 
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palkanmaksun vähimmäisehtoa. 4 Yleissitovatkaan työehtosopimukset eivät kuitenkaan 

koske kaikkia työsuhteita, joten näkisin, että alipalkkausta ei voi täysin sitä kautta 

määritellä ja käsite jää edelleen osin avoimeksi. Tässä työssä alipalkkauksella viitataan 

yleisesti tilanteisiin, joissa palkan taso jää niin alhaiseksi, että oikeudellisesti arvioiden kyse 

voisi olla joko siviilioikeudellisesta sopimusrikkomuksesta tai rikosoikeudellisesti 

rangaistavaksi tulevasta teosta. 

Koska alipalkkausta ei ole sellaisenaan säädetty rikosoikeudellisesti rangaistavaksi, on 

lähdettävä siitä, että rikosoikeudellisen arvioinnin piiriin tulevat tapaukset ovat 

huomattavasti harvinaisempia kuin siviilioikeudelliset palkkariidat. Kyse on vakavimmista 

alipalkkaustapauksista, jotka täyttävät samalla jonkin toisen, rikosoikeudellisesti 

rangaistavaksi säädetyn, teon tunnusmerkistön. Toinen tutkimuskysymys koskeekin sitä, 

millaisia ovat ne rikostunnusmerkistöt, joiden kautta alipalkkaus voi tulla rikosoikeudellisen 

arvioinnin piiriin ja millaisiin tapauksiin ne soveltuvat. 

Sääntelyn tarkastelussa kiinnostus kohdistuu erityisesti rajanvetoon siviilioikeudellisen 

palkkariidan ja rikosoikeudellisen arvioinnin alaisen alipalkkaukseen liittyvän teon välillä. 

Tätä kysymystä pyritään huomioimaan läpi työn. Samalla huomio kiinnittyy eroihin 

siviilioikeudellisten ja rikosoikeudellisten periaatteiden sekä prosessuaalisten 

menettelytapojen ja -periaatteiden välillä. Näistä muodostuukin kolmas tutkimuskysymys, 

joka koskee sitä, millainen merkitys asianosaisille on sillä, arvioidaanko tilannetta 

siviilioikeudellisena vai rikosoikeudellisena asiana. 

Työn rajaus liittyy keskeisesti tutkimuskysymyksiin. Työssä tarkastellaan alipalkkaukseen 

liittyvää sääntelyä, ei esimerkiksi työntekijöiden hyväksikäyttöä laajemmin. Tämä johtaa 

siihen, että rikoslain säännöksiä, jotka soveltuvat alipalkkaustilanteisiin, pyritään 

käsittelemään pääosin siitä näkökulmasta, joka koskee palkkaukseen liittyviä näkökohtia. 

Esimerkiksi ihmiskauppasäännöksen osalta tämä tarkoittaa sitä, että sen muita elementtejä 

ei lähdetä tarkastelemaan syvällisemmin, joskin niidenkin osalta on oleellista hahmottaa 

millä tavoin se eroaa muista työntekijöiden hyväksikäyttöä koskevien rikosten jatkumoon 

kuuluvista teoista. 

 
4 Hautala 2020, 4.  
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Aineistona työssä on käytetty oikeuskirjallisuutta, lakien esitöitä sekä oikeuskäytäntöä. 

Tutkielmaa varten on tehty myös tietopyyntö käräjä- ja hovioikeuksiin. Nähtäväksi on 

pyydetty työsyrjintään ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään liittyviä ratkaisuja vuodesta 

2015 eteenpäin. Luonnollisesti vain osaan näillä nimikkeillä saaduista ratkaisuista liittyi 

alipalkkaus. Tutkielman aihepiiriä koskeviin ratkaisuihin on soveltuvilta osin viitattu ja 

niiden avulla on pyritty konkretisoimaan, millaisiin tapauksiin rikosoikeudellisen syytteen 

alainen alipalkkaustilanne liittyy ja miten näitä tapauksia tuomioistuimissa käsitellään. 

Työ etenee siten, että ensimmäisen luvun muodostavat johdanto sekä tutkielman metodin 

ja kysymyksenasettelun esittely. Toisessa luvussa käydään aihepiirin taustaksi läpi 

alipalkkaukseen liittyvää työ- ja siviilioikeudellista sääntelyä, joiden pohjalta 

siviilioikeudellisia alipalkkaustilanteita arvioidaan. Kolmannessa luvussa tarkastellaan niitä 

säädöksiä, joiden kautta alipalkkaustilanteet voivat päätyä rikosoikeudellisen arvioinnin 

piiriin. Tällöin huomio kiinnittyy erityisesti työsyrjintäsäännöksiin, mutta lyhyesti myös 

petokseen, kiskontaan ja ihmiskauppaan. Luvun aluksi luodaan katsaus 

työsyrjintäsäännösten taustalla vaikuttavaan yleiseen syrjintäsääntelyyn ja sen 

kansainväliseen ja erityisesti EU-oikeudelliseen yhteyteen. Tämän jälkeen käydään 

tarkemmin läpi edellä mainittuja rikostunnusmerkistöjä ja niiden soveltamista 

alipalkkaukseen liittyvissä tilanteissa. 

Neljännessä luvussa käsitellään rikosoikeudellisen vastuun täyttymisen yleisiä edellytyksiä 

ja niiden yhteyttä alipalkkaustilanteissa esiin nouseviin rikostunnusmerkistöihin. Koska 

työrikosten tekotavat ovat sidoksissa siviilioikeudelliseen sääntelyyn, vaikuttaa 

siviilioikeudellinen sääntely myös rikosoikeudelliseen arviointiin. Tarkasteltavaksi tulevat 

myös keskeiset rikosoikeudelliset ja rikosprosessuaaliset periaatteet liittyen esimerkiksi 

tahallisuuteen, todistustaakan määräytymiseen ja rikosoikeudellisen seuraamuksen 

tuomitsemiskynnyksen merkitykseen. Näiden yhteydessä nostetaan esiin myös 

prosessuaalisia eroja rikos- ja siviiliprosessin keskeisten periaatteiden välillä. Nämä 

muodostavat pohjan sille, mikä merkitys asianosaisille on sillä, tuleeko alipalkkaus 

arvioitavaksi siviilioikeudellisena riita-asiana vai rikoksena. 

Läpi työn mukana pyritään pitämään rajanveto siitä, milloin palkka-asiassa on kyse 

rikosoikeudellisesta ja milloin siviilioikeudellisesta asiasta sekä ne erot, joita rajanvedon 
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myötä syntyy. Lopuksi käydään läpi keskeisiä työssä esiin nousseita näkökohtia ja niiden 

pohjalta tehtyjä johtopäätöksiä sekä jatkoajatuksi
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2. Alipalkkaukseen liittyvä siviilioikeudellinen sääntely 
 

2.1 Yleiskuva palkkaukseen liittyvästä työoikeudellisesta sääntelystä 
 

Työsuhteessa noudatettavien ehtojen minimitaso asetetaan lainsäädännössä, jonka 

pakottavista säännöksistä voi poiketa vain työntekijän eduksi. Työsuhteita koskeva sääntely 

on laajaa ja koostuu useista eri näkökohtia huomioivista laeista. Työsopimuslain lisäksi 

keskeisimpiä työlainsäädäntöön kuuluvia lakeja ovat työehtosopimuslaki (436/1946, 

jatkossa myös TEhtoL), työaikalaki (872/2019, jatkossa myös TAL), vuosilomalaki 

(162/2005, jatkossa myös VL) ja työturvallisuuslaki (738/2002, jatkossa myös TTurvL) sekä 

yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014, jatkossa myös YhdenvertL) ja tasa-arvolakiin (609/1986 

viralliselta nimeltään laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jatkossa myös Tasa-

arvoL) sisältyvä aihepiiriä koskeva sääntely. Palkkausta säännellään erityisesti 

työsopimuslain ja työehtosopimuslain määräyksin, joskin niin työaika- kuin 

vuosilomalakikin liittyvät osaltaan kiinteästi palkan muodostumiseen kuten myös tasa-

arvo- ja yhdenvertaisuuslaki muun muassa palkkatason yhdenvertaisuuteen. Vakavimmissa 

tapauksissa siirrytään rikoslain puolelle, eikä kyse ole enää siviilioikeudellisesta asiasta. 

Työoikeudellisia normeja tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä, että työoikeuden 

keskeisiä periaatteita on työntekijän suojeluperiaate työsuhteen heikompana osapuolena. 

Lähtökohtaisesti modernissa työoikeudessa ei vallitsekaan tasavertaisuuteen perustuva 

sopimusvapauden periaate, vaan monien työoikeudellisten normien tarkoituksena on 

suojata työntekijää. 5 Esimerkiksi työsopimuslain pakottavat säännökset kaventavat 

sopimusvapautta. Suojeluperiaatteen sovellus on myös edullisemmuusperiaate, jonka 

mukaan samaa asiaa koskevista säännöksistä on sovellettava sitä, joka on työntekijälle 

edullisin. 6 

Palkanmaksuvelvollisuus on työnantajan päävelvoite, vastasuoritus työntekijän 

päävelvoitteelle eli työsuoritukselle. Jo TSL 1:1.1 edellyttää työsuhteessa tehtävän työn 

olevan vastikkeellista, vaikka vastikkeesta ei olisikaan erikseen sovittu. Poikkeuksen 

 
5 Esim. Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 1. Lähtökohdat > Työoikeuden yleisiä 
lähtökohtia > Työntekijän suojelun tarve. 
6 Bruun – von Koskull 2012, 21. 
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muodostaa tilanne, jossa olosuhteista käy ilmi, että työ on tarkoitettu tehtäväksi 

vastikkeetta (TSL 1:1.2). 7  Palkan määrästä työnantaja ja työntekijä ovat kuitenkin varsin 

vapaita sopimaan, sillä Suomessa minimipalkkaa ei ole määritelty lainsäädännössä. Yleisiä 

palkkaa koskevia säännöksiä työsopimuslaissa tosin on liittyen esimerkiksi 

palkkaperusteiden vahvistamiseen, palkanmaksuaikaan ja -tapaan sekä työntekijän 

palkansaantioikeuteen tietyissä tilanteissa, joissa työtä ei ole tehty.  

Palkkaa koskeva vähimmäissääntely Suomessa perustuu pitkälti työehtosopimuksiin. 

Tämän sääntelyn piirissä onkin suurin osa, noin 89 %, työntekijöistä. 8 Työehtosopimusten 

ulkopuolella sovellettavaksi tulee työsopimuslain määräys, jonka mukaan työntekijälle on 

maksettava työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka (TSL 2:10). Tosin tämä tulee 

sovellettavaksi vain, elleivät työnantaja ja työntekijä ole sopineet asiasta työsopimuksessa. 

Tilanteen voidaankin nähdä jakautuvan kolmeen tasoon. Normaalisitovien 

työehtosopimusten piiriin kuuluvat ne työsuhteet, joissa työnantaja on sidottu kyseiseen 

työehtosopimukseen. Yleissitovien työehtosopimusten määräykset koskevat myös muita 

alalla toimivia yrityksiä. Työehtosopimusten ulkopuolella, eli silloin kun kyseistä työtä 

 
7 Esim. Koskinen ja Öhman erittelevät artikkelissaan tarkemmin sitä, milloin kyse on työnteosta 
työsuhteessa palkkaa vastaan ja milloin ilman työsuhdetta tapahtuvista erilaisista työn suorittamisista 
(korvaustyö ja korvaukseton auttaminen) tai näitä lähellä olevista työn suorittamisen muodoista kuten 
talkootyöstä toimielimenä, harjoittelusta ja au pair - työskentelystä). Kuten he toteavat, tavallisesti 
sopimuksen nimike ilmaisee, millaisia oikeusvaikutuksia sopijapuolet ovat tarkoittaneet sopimukseen liittää, 
mutta sopimuksen nimike ei ole ratkaiseva, vaan  
sopimusta, sen ehtoja ja tosiasiallisia työskentelyolosuhteita tulee tarkastella yhtenä kokonaisuutena – 
erityisesti jos ne eivät vastaa toisiaan. (Koskinen – Öhman 2005, 2-3); Myös perheenjäsenten väliset suhteet 
muodostavat erityistapauksen, sillä lähtöoletuksena on, että perheenjäsenten välillä ei ole työsuhdetta. TSL 
1:1 sisältää legaalisen olettaman työn vastikkeellisuudesta, mutta tämä olettama ei ole voimassa 
perheenjäsenten välillä. Perheenjäsenten välillä onkin erikseen selvästi sovittava työsuhteessa tehtävästä 
työstä ja erityisesti sen vastikkeellisuudesta. Kuitenkaan perheoikeudellista suhdetta ei ole katsottu voivan 
vallita työntekijän ja juridisen oikeushenkilön, esimerkiksi perheyrityksen, välillä. (Kairinen 2018, 
verkkojulkaisun kohta IV Työsuhteen päättäminen ja työsuhdeturva, 3. Kollektiiviperusteinen 
irtisanomissuoja > Vähentämisperusteet > Toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuva peruste > Työ 
perheenjäsenenä) 
8 Vuonna 2017 normaalisitovien työehtosopimusten kattavuus yksityisellä sektorilla oli kaikkiaan 65,2 % 
(lukumääräisesti 945 252 palkansaajaa). Yleissitovuuden perusteella työehtosopimusten piiriin tuli lisäksi 
269 311 palkansaajaa, joten työehtosopimusten piirissä olevien osuus yksityisen sektorin palkansaajista oli 
83.8 % (234 629 palkansaajan jäädessä työehtosopimusten ulkopuolelle). Julkisella sektorilla sopimukset 
kattavat kaikki palkansaajat, joten kun julkinen sektori otetaan mukaan, kuului vuonna 2017 
työehtosopimusten piiriin kaikkiaan 88.8 % palkansaajista. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 71-76) 
Vuodesta 2014 vuoteen 2017 työehtosopimusten piiriin kuuluvien osuus hieman laski (91,9 % vuonna 
2014). Vuoden 2017 jälkeen työehtosopimusten piiriin kuuluvien osuus lienee puolestaan hiukan noussut, 
sillä tilanteesta voi saada osviittaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri 2020 -julkaisusta, jonka 
mukaan liittoon kuuluminen näyttää koronapandemian johdosta hieman yleistyneen. Julkaisun mukaan 
vuonna 2020 ammattiliittoon kuului 69 prosenttia palkansaajista, kun osuus vuonna 2019 oli 67 prosenttia. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2021, 152) 
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koskevaa yleissitovaakaan työehtosopimusta ei ole, ovat voimassa lakisääteiset 

vähimmäisehdot ja osapuolten välinen työsopimus.  

Siviiliasiassa työntekijä voikin hakea niin työsopimuslain mukaisia korvauksia kuin 

yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaisia hyvityksiäkin. Siviiliasioina yleisissä 

tuomioistuimissa käsitellään myös yleissitovien työehtosopimusten pohjalta nostettavat 

suorituskanteet. Työtuomioistuin ei ole toimivaltainen tutkimaan työehtosopimusten 

yleissitovuuden perusteella ajettuja suorituskanteita. Yleinen tuomioistuin voi kuitenkin 

pyytää työtuomioistuimelta lausunnon sen alaan liittyvistä asioista. 9 

 

2.2 Työehtosopimuksin sääntely 
 

Kuten edellä todettiin, palkkaa koskeva vähimmäissääntely Suomessa perustuu pitkälti 

työehtosopimuksiin. Vaikka työsuhteessa noudatettava minimitaso edellä esitetyn 

mukaisesti asetetaan työlainsäädännössä, on työehtosopimuksilla keskeinen asema ja 

niissä sekä sovitaan monista asioista, joita työlainsäädännössä ei käsitellä lainkaan että 

luodaan usein työntekijälle parempia etuja kuin työlainsäädännöllinen minimi takaa. 

Työehtosopimuslain (436/1946, jatkossa myös TEhtoL) mukaisesti työehtosopimuksella 

tarkoitetaan työnantajan tai työnantajien järjestön ja työntekijäjärjestön välillä solmittavaa 

sopimusta työskentelyn ehdoista. Mikäli jokin työsopimuksen ehto on ristiriidassa 

työehtosopimuslain kanssa, on kyseinen työsopimuksen kohta mitätön ja noudatettavaksi 

tulevat työehtosopimuksen säännökset. Työehtosopimuslakiin perustuvat 

työehtosopimukset ovatkin pakottavaa oikeutta, joten niiden soveltamisalalla 

sopimusmääräyksiä huonommista ehdoista ei työntekijän kanssa yleensä voi sopia (TEhtoL 

4.2). 

Työehtosopimuksella sen sijaan on mahdollista sopia toisin myös joistain sellaisista asioista, 

joista työsopimuksella ei voi laista poikkeavasti sopia kuin työntekijän eduksi. On katsottu, 

että heikommista ehdoista sopiminen voidaan mahdollistaa, koska kollektiivisilla 

järjestöillä on joukkovoimaa ja asiantuntemusta, joka tasaa neuvotteluosapuolten 

 
9 Esim. Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteet, 2. Työoikeuden normijärjestelmä > 
Työehtosopimukset > Työehtosopimusten yleissitovuus. 
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voimasuhteita. Osapuolten välisen suuremman tasavertaisuuden vuoksi työntekijän 

suojeluperiaate voi väistyä. Tätä kutsutaan työoikeudessa pariteettiperiaatteeksi. 10  

Työehtosopimuksiin liittyykin myös sopimuksen velvoittavuuspiiriä koskeva erityinen 

piirre. Tavallisesti yleisten velvoiteoikeudellisten sääntöjen mukaan sopimuksella voidaan 

määrätä vain sopimuksen osapuolten keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista, mutta 

työehtosopimuksilla velvoitteita voidaan asettaa myös ulkopuolisille. Tämä koskee 

erityisesti sopijajärjestöjen jäsentyönantajia ja -työntekijöitä, mutta myös yleissitovien 

työehtosopimusten kautta velvoitetuiksi tulevia järjestäytymättömiä työnantajia, jotka 

eivät ole sopijajärjestöjen jäseniä. Työnantaja voi olla työehtosopimuksen osapuolena 

suoraan tekemällä työehtosopimuksen ammattiyhdistyksen kanssa. Yleisimmin 

työehtosopimuksen oikeusvaikutuksen kuitenkin välittyvät jäsenyyden kautta eli siten, että 

työnantaja on työehtosopimukseen sidotun työnantajayhdistyksen jäsen joko suoraan tai 

jonkin yhdistyksen välityksellä. Yleissitovat työehtosopimukset puolestaan sitovat myös 

järjestäytymättömiä, kokonaan sopijajärjestöjen ulkopuolisia työnantajia. Työntekijä tulee 

sidotuksi sopimukseen vain olemalla jäsenenä jossain sellaisessa ammattiyhdistyksessä, 

jota sopimus sitoo. 11 

Työehtosopimusten yleissitovuus määritellään työsopimuslaissa (TSL 2:7–8). TSL 2:7.1 

mukaan  

 

Työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla 
edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) 
määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän 
tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. 
 

Kyseisen momentin sisältö voidaan jaotella kolmeen osaan siten, että yleissitovan 

työehtosopimuksen tulee olla 1) valtakunnallinen, 2) koskea asianomaista alaa eli sitä 

työtä, jota työntekijä tekee ja olla kyseisellä alalla 3) edustavana pidettävä 12. 

 
10 Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 1. Lähtökohdat > Työoikeuden yleisiä 
lähtökohtia > Pariteetti-ideologia. 
11 Esim. Bruun – von Koskull 2012, 145; Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 2. 
Työoikeuden normijärjestelmä > Työehtosopimukset > Työehtosopimusten yleissitovuus. 
12 Ks. esim. Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 2. Työoikeuden normijärjestelmä 
> Työehtosopimukset > Työehtosopimusten yleissitovuus > Yleissitovalta työehtosopimukselta vaadittavat 
ominaisuudet > Kriteerit; Työoikeuden perusteet, 146-147.  
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Valtakunnallisuus on käsitteenä varsin selkeä ja sulkee pois sopimukset, joiden alueellista 

soveltamisalaa on rajattu, esimerkiksi paikalliset sopimukset. Asianomainen ala on jo 

jossain määrin tarkennusta vaativampi käsite, jota ei ole työsopimuslaissa määritelty. Tässä 

tukeudutaan kyseisen työehtosopimuksen määritelmään sen soveltamisalasta sekä 

sopimusosapuolten tarkoitukseen ja apuna voidaan käyttää myös osallisyhdistysten 

sääntöjä. Yleensä asia ratkeaa pitkälti sen mukaan, mitkä normaalissitovuusjärjestelmän 

piirissä olevat työnantajaosapuolet ovat sopimuksen laatineet ja minkä työnantajaliiton 

jäsenyritysten ja niiden työntekijöiden välisessä työsuhteessa sopimusta sovelletaan.  

Samalla alalla voi kuitenkin olla voimassa useita normaalisitovia työehtosopimuksia, mutta 

vain yksi yleissitova. Yleissitovaa työehtosopimusta vahvistettaessa valinta on 

työtuomioistuimen käytännössä perustunut erityisesti sopimuksen merkitykseen 

vähimmäistyöehtojen turvaajana kyseisellä alalla. 13 

Myöskään edustavuutta ei ole laissa tarkemmin määritetty. Sen osalta on kuitenkin 

esimerkiksi oikeuskäytännössä katsottu, että jos työehtosopimus kattaa noin puolet alan 

työntekijöistä, sitä voidaan pitää kyseisellä tavalla edustavana 14. Edustavuutta 

määriteltäessä huomioidaan myös alan järjestäytymisaste. Esimerkiksi uudemmalla alalla, 

jossa järjestäytymisaste on vielä matala, voidaan vakiintuneen, alansa laajimman 

työehtosopimuksen kohdalla alle 50 prosentin edustavuuskin katsoa riittäväksi. 15 

Yleissitovat työehtosopimukset muodostavat työlainsäädännön ohella ne 

vähimmäisvaatimukset, joita työnantajan on noudatettava. Yleissitovuuden vahvistaa 

sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva yleissitovuuden vahvistamislautakunta. 

16 Vahvistaminen tapahtuu erityistä lainmukaista vahvistusmenettelyä noudattaen (laki 

työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta 56/2001) ja lautakunnan päätöksiin 

voi hakea muutosta työtuomioistuimessa. Yleissitovuuden tunnusmerkit ovat edellä 

kuvatun mukaisesti tulkinnanvaraisia ja lautakunta ja työtuomioistun voivat tulkita asian 

 
13 TT 2003-16, TT 2003-101, TT 2011-70. 
14  Oikeuskäytännön perusteella KKO 1974 II 44. 
15 Bruun – von Koskull 2012, 146. 
16 Työehtosopimusten vahvistamislautakunnan päätösten mukaan elokuussa 2021 yleissitovia 
työehtosopimuksia on noin 165 kappaletta ja valtakunnallisia yleissitovuutta vailla olevia työehtosopimuksia 
noin 41 kappaletta. http://tyoehtosopimuksenyleissitovuudenvahvistamislautakunta.fi/tes-luettelo 
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eri tavoin 17. Mikäli yleissitovuuden vahvistamisedellytyksissä tapahtuu oleellisia 

muutoksia, voidaan asia ottaa uudelleen arvioitavaksi. 18 

Se, mistä asioista työehtosopimuksella voidaan pätevästi sopia, perustuu 

työehtosopimuslain 1 §:ään, jonka mukaan näitä ovat ehdot, joita työsopimuksissa tai 

työsuhteissa muuten on noudatettava. Koska säännös on väljä, sen perusteella ei voida 

täysin päätellä säännöstämiskompetenssin alan rajoja. Oikeuskäytännön myötä on 

kuitenkin vahvistunut tulkinta, jonka mukaan ala on laaja ja kattanee käytännössä kaikki 

työpaikoilla esiin tulevat työehtoihin liittyvät sääntelytarpeet, niin työsuhteen sisällön kuin 

työpaikan olosuhteet muutoinkin. Työehtosopimusosapuolilla onkin varsin pitkälle menevä 

työehtosopimusautonomia. Työehtosopimusmääräysten tule kuitenkin pysyä pakottavien 

lainsäännösten, esimerkiksi syrjintäkieltojen, rajoissa. 19 

 

2.3 Tilanne työehtosopimusten ulkopuolella: lakisääteiset vähimmäisehdot 
 

Edellä todetun mukaisesti liki 89 prosenttia palkansaajista kuuluu työehtosopimusten 

piiriin. Vaikka työehtosopimukset joko normaali- tai yleissitovina näin kattavat suuren osan 

työsuhteista, jää ulkopuolelle kuitenkin noin 235 000 työntekijää. 20 TSL 2:10 mukaisesti 

työehtosopimusten ulkopuolella sovellettavaksi tulee työsopimuslain määräys, jonka 

mukaan työntekijälle on maksettava työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka. Tosin 

tämä tulee sovellettavaksi vain, elleivät työnantaja ja työntekijä ole sopineet asiasta 

työsopimuksessa.  

Ongelmallisia tapauksia näin ollen aiheutuu lähinnä työehtosopimusten ulkopuolella joko 

silloin, kun palkasta ei ole sovittu ollenkaan tai siitä on sovittu, mutta on kyseenalaista, 

onko taso työsopimuslain tavanomaisen ja kohtuullisen palkan tason mukainen. Toki omia 

 
17 Esimerkiksi tapauksessa TT 2002-55 yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätös muuttui 
työtuomioistuimessa. Tapauksessa oli kyse hiihtokeskuksesta ja talvi- ja kesäkauden suuresta erosta 
työntekijöiden määrässä. Vahvistamislautakunta oli katsonut, että työehtosopimus ei ole riittävän edustava 
ollakseen yleissitova, mutta työtuomioistuin tuli toiseen lopputulokseen. 
18 Bruun – von Koskull 2012, 152-153; Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 2. 
Työoikeuden normijärjestelmä > Työehtosopimukset > Työehtosopimusten yleissitovuus > Yleissitovalta 
työehtosopimukselta vaadittavat ominaisuudet > Yleissitovuuden vahvistaminen ja voimassaolo. 
19 Saloheimo 2020, 129-130. 
20 Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 76. Vuonna 2017 palkansaajista 234 629 jäi työehtosopimusten 
sitovuuden ulkopuolelle.  
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ongelmiaan voi sisältyä myös työehtosopimusten tulkintaan tai sen arvioimiseen, minkä 

työehtosopimuksen alaisuuteen työsuhde kuuluu kuten myös työsopimuksen tulkintaan. 

Näiden osalta kyse on joka tapauksessa siviilioikeudellisista asioista, joista suoraan 

työehtosopimuksen tulkintaan liittyvät asiat ratkaistaan työtuomioistuimessa, mutta muut 

riita-asiana yleisissä tuomioistuimissa.  

Tavanomaisen ja kohtuullisen palkkatason määrittelyssä voidaan tukeutua alaa koskevaan 

työehtosopimukseen, jos sellainen löytyy. Tällöin sopimus ei luonnollisestikaan ole 

yleissitova, mutta erityisesti, mikäli sen piirissä on kuitenkin melko suuri prosenttiosuus 

työntekijöistä, voi sen merkitys olla määrittelyssä varsin suurikin. Mikäli mistään 

työehtosopimuksesta ei ole löydettävissä johtoa tavanomaisen ja kohtuullisen palkan 

määrittelylle, minimi saadaan työttömyysturvalain (1290/2002, jatkossa myös TTL) 

peruspäivärahan työssäoloehdon täyttävän palkan tasosta (TTL 5:4.3), joka vuonna 2021 

on kokoaikatyöstä 1 252 e/kk (päiväpalkka 58,23 euroa, tuntipalkka 7,28 euroa) 21.  

Jos palkasta on sovittu, varsinaista alarajaa ei ole ja osapuolten sopimusvapaus on varsin 

suuri. Myös edellä mainittu peruspäivärahan työssäoloehdon täyttävän palkan taso 

voidaan alittaa niin työsopimuksella kuin työehtosopimuksellakin. Tosin joissain 

tapauksissa työsopimus voi osoittautua niin selkeästi kohtuuttomaksi, että se ei täytä TSL 

2:10 mukaista kohtuullisuuden vaatimusta. Tällöin sitä voidaan TSL 10:2 mukaisesti (tai 

oikeustoimilakiin perustuen) joko sovitella tai jättää sopimusehto huomioon ottamatta. 

Jättäessään sovitun palkkaehdon huomioon ottamatta tuomioistuin voi siten määrätä 

maksettavaksi tavanomaisen ja kohtuullisen palkan.  

Korkein oikeus on ottanut kantaa palkkaa koskevan sopimusehdon kohtuuttomuuden 

sovitteluun oikeustoimilain (228/1929, laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista, 

jatkossa myös OikTL) perusteella vanhemmassa ratkaisussa KKO 1998:63. Ratkaisun 

mukaan työntekijä voi vaatia työsopimuksensa palkkausehtojen kohtuullistamista OikTL 36 

§:n perusteella, mikäli hänen ammattiaan koskevaa normaali- tai yleissitovaa 

työehtosopimusta ei ole. Tällöin kyseeseen voi kuitenkin tulla vain yksittäisen 

työsopimuksen palkkaa koskeva ehto, eikä OikTL 36 §:n perusteella voida määritellä 

kohtuullista palkkatasoa esimerkiksi jollekin työntekijäryhmälle kokonaisuutena. OikTL 

 
21 http://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto 
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mukaisesti kohtuuttomuusharkinta on tarkoitettu suoritettavaksi yleensä kussakin 

yksittäistapauksessa erikseen ottaen huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten 

asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat. 

Kohtuuttomuusharkinnassa sopimusehtoa arvioitaessa onkin huomioitava, mitä 

työsopimuksen ja työsuhteen sisällöstä ja olosuhteista ja erityisesti palkkausehdoista 

kokonaisuudessaan on selvitetty. 22 Ratkaisu on ajalta ennen työsopimuslain uudistusta. 

Uudistuksen yhteydessä työsopimuslain kohtuuttomien ehtojen sovittelua koskevan 

säännöksen soveltamisalaa laajennettiin kattamaan myös palkkaa koskevat sopimusehdot. 

23 Näin ollen kohtuullistaminen voidaan nykyään tehdä työsopimuslakiin perustuen. 

Kuten edellä käsitellystä KKO:n ratkaisusta voi päätellä, työsopimus on myös 

oikeustoimilain mukainen sopimus, jota koskevat normaalit sopimusoikeudelliset 

periaatteet kuten sopimuksen sitovuus. Kuten sopimukset yleensä, voi työsopimuskin 

kuitenkin joutua väistymään, mikäli se on lain pakottavien normien vastainen. 

Työsopimuksen kohdalla samaan tulokseen voi johtaa työehtosopimuksen normien 

vastaisuus. Tällöin on kuitenkin yleisesti kyse työsopimuksen normeista, jotka poikkeavat 

lain vähimmäispakottavista normeista tai työehtosopimuksesta työntekijän haitaksi, sillä 

työntekijälle edullisemmista ehdoista työsopimuksella luonnollisesti voidaan sopia.  Koko 

sopimuksen mitättömyyteen ei yksittäisen sopimusehdon mitättömyys kuitenkaan johda, 

vaan kyseeseen tulee osapätemättömyys, jolloin sopimus jää muilta osin voimaan. 

Työsopimuksen tekeminen ei edellytä määrättyä muotoa, vaan työsopimus on sitova myös 

suullisena (TSL 1:3.1).  Työsuhde ja työsopimus ovat työoikeudellisesti erilliset käsitteet. 

Työsopimussuhde alkaa työsopimuksen tekemisestä, työsuhde työnteon aloittamisesta. 24 

Työsuhteen tunnusmerkkeinä pidetään TSL 1:1 mukaisesti työsuhteen perustumista 

sopimukseen, ansiotyön tekemistä työnantajan lukuun, vastikkeellisuutta sekä työn 

tekemistä työnantajan johdon ja valvonnan alaisena (työnantajalle kuuluva direktio-

oikeus).  Työoikeudellisesti on huomioitava myös niin sanottu sopimuksen veroinen 

käytäntö, jonka mukaan tietyt, esimerkiksi työehtosopimusnormeihin verrattuna 

 
22 Ks. myös KKO 1998:107 
23 HE 157/2000 vp., 114-115. 
24 Ks. esim. Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 2. Työoikeuden normijärjestelmä 
> Työsopimus. 
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työntekijöille edullisemmat käytännöt saattavat muuttua työsuhteen ehdoiksi, joita 

työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa. 25  

Kohtuullistamis- tai pätemättömyyssäännösten soveltumisen lisäksi toinen vaihtoehto on 

päätyminen rikosoikeudellisen sääntelyn piiriin. Tällöin jonkin rikoslaissa määritellyn teon 

tunnusmerkistön tulee täyttyä ja minimipalkkaan liittyvissä asioissa tällöin yleensä tulee 

lähinnä kyseeseen työntekijän hyväksikäytön kriminalisoiva kiskonnantapainen työsyrjintä 

(RL 47:3 a) tai mahdollisesti 47:3 työsyrjintä. Joissain tapauksissa alipalkkaus voisi täyttää 

myös petoksen (RL 36:1, 36:2, 36:3) tai kiskonnan (RL 36:6, 36:7) tunnusmerkistön ja 

vakavimpiin tapauksiin voi liittyä myös ihmiskaupan (RL 36:3, 36:3 a) piirteitä. Näitä 

käsitellään seuraavassa luvussa rikosoikeudellisesti rangaistavaksi tulevan alipalkkauksen 

yhteydessä.  

Tiivistettynä voi todeta, että työsopimuslaki ja muu työlainsäädäntö määrittävät 

työsuhteen vähimmäisehdot. Vähimmäisehdoista ei voi poiketa työntekijän vahingoksi 

muutoin kuin työehtosopimuksen määräyksillä. Tämä pätee myös yleissitoviin 

työehtosopimuksiin, joissa työsopimuslain pakottavista määräyksistä on poikettu 

työntekijän vahingoksi. Työehtosopimuksen mukaisiin etuihin ja vähimmäispalkkaan 

työehtosopimuksettomien alojen työntekijöillä on puolestaan oikeus vain silloin, kun 

kyseisistä eduista on sovittu työsopimuksessa tai osana työpaikalla noudatettavia 

käytäntöjä. 

 

2.4 Kansainvälisoikeudellisia liittymiä omaavat työsuhteet 
 

Edellä kuvattu järjestelmä muodostaa palkkaukseen liittyvän työoikeudellisen sääntelyn 

Suomessa. Tiettyjä erityispiirteitä on kuitenkin huomioitava, mikäli työsuhteessa 

noudatettavalla työsopimuksella on kansainvälisiä liittymiä. Näitä tarkastellaan vielä 

lyhyesti. Lähtökohtaisesti Suomessa tehtävään työhön sovelletaan Suomen 

työlainsäädäntöä, jos työsopimuksella ei ole liittymiä muihin valtioihin (TSL 11:1 kohta 1). 

Mikäli työsopimuksella on liittymiä kahteen tai useampaan valtioon, työsopimukseen 

 
25 Ks. esim. Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta I Työoikeuden perusteita, 2. Työoikeuden normijärjestelmä 
> Tapa ja sopimuksen veroinen käytäntö. 
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sovellettava laki määräytyy EU:n Rooma I-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin 

sovellettavasta laista) mukaisesti 26. Rooma I-asetuksen mukaan kansainvälisluonteiseen 

työsopimukseen sovelletaan osapuolten valitseman maan lakia. Mikäli kaikki muut 

lakiviittauksen ajankohtana tilanteeseen liittyvät seikat liittyvät toiseen maahan, 

osapuolten tekemä valinta ei kuitenkaan rajoita toisen maan lain soveltamista niiden 

säännösten osalta, joista ei sopimuksin voida poiketa. Sopimukseen otettu lakiviittaus ei 

saa johtaa siihen, että työntekijä saisi käytännössä epäedullisemmat työehdot kuin mitä 

hänelle kuuluisi sovellettavan lain määräytyessä Rooma I:n perusteella. Mikäli 

sopimuksessa ei ole asiaa koskevaa lakiviittausta, sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, 

jossa työntekijä tavallisesti tekee työnsä sopimuksen täyttämiseksi (työntekomaa-

periaate). 27  

Työehtosopimusten yleissitovuus perustuu työsopimuslakiin (TSL 2:7), joten Suomen 

lainsäädäntöä sovellettaessa tulevat noudatettaviksi myös yleissitovat työehtosopimukset. 

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain (447/2016) 2 luvussa määritellään 

työsuhteeseen sovellettavat vähimmäisehdot ja ne suomalaisen työlainsäädännön osat, 

joita sovelletaan aina. Lisäksi määritellään ne työlainsäädännön osat ja yleissitovien 

työehtosopimusten määräykset, joita sovelletaan, jos ne tarjoavat työntekijälle 

edullisemmat työehdot kuin laki. Lueteltuna on muun muassa työsopimuslain, työaikalain, 

vuosilomalain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työsuojelulakien säännöksiä, jotka 

takaavat tietyn vähimmäistason työsopimukseen sovellettavaksi tulevasta laista 

riippumatta. Vain dispositiivisista työoikeuden säännöksistä voidaan työsopimuksen 

ehdoilla poiketa ja työntekijän on aina saatava Rooma I-asetuksen lainvalintasääntöjen 

perusteella valikoituvan lain pakottavien säännösten mukainen vähimmäissuoja. 28 

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain taustalla on lähetettyjä työntekijöitä koskeva 

EU-direktiivi (96/71/EY). EU:ssa havahduttiin jo 1990-luvulla siihen, että palvelujen vapaa 

liikkuvuus sisämarkkinoilla ja palvelun tarjoajien täysin sääntelemätön kilpailu uhkaa johtaa 

 
26 Tähän liittyvä säännös on myös TSL 11:1.2, vaikkakin EU-asetus on myös suoraan sovellettavaa oikeutta 
27 Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta Työoikeuden perusteita, 4. Kansainvälinen työoikeus > Suomen 
työoikeuden kansainvälinen soveltamisala. 
28 Myös Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta Työoikeuden perusteita, 4. Kansainvälinen työoikeus > 
Suomen työoikeuden kansainvälinen soveltamisala. 
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sosiaaliseen polkumyyntiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, että yritykset kilpailevat 

keskenään heikentämällä työehtoja tai -oloja ja hakeutuvat maihin, joissa 

työvoimakustannukset ovat alhaiset työntekijöiden heikon aseman vuoksi. 29 Tästä syystä 

on katsottu aiheelliseksi asettaa tietyt vähimmäisehdot työntekijöiden kohtelulle. Toisaalta 

kollektiivinen työoikeus on EU:n sisämarkkinoilla perinteisesti ollut kansallista 

oikeudenalaa 30 ja työehtosopimustoiminnan vakiintunutta ja vahvaa asemaa EU:n 

lainsäädännössä ilmentääkin useassa työoikeudellisessa direktiivissä mahdollistettu 

joustava direktiivin toteuttaminen työehtosopimusmekanismia käyttäen. 31  Vaikka 

työehtosopimusoikeus on pitkälti kansallista, on senkin osalta huomioitava EU-

lainsäädännön asettamat reunaehdot. Palvelujen vapaata liikkuvuutta EU-lainsäädännön 

vastaisesti rajoittavat työehtosopimusten ehdot saattavat jäädä ilman vaikutuksia. 32 EUT:n 

ratkaisukäytännön mukaan direktiivissä onkin säädetty tyhjentävästi ne työehdot, joita 

voidaan asettaa toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen yrityksen noudatettavaksi palvelun 

vastaanottajavaltiossa tehtävässä työssä ilman, että rajoitetaan kielletyllä tavalla 

palvelujen tarjoamisen vapautta. 33 

Syrjimättömyyden osalta työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan EU:n asetuksen 

(Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annettu Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011(2)) 7 artiklassa säädetään, että 

jäsenvaltion kansalaista ei saa hänen kansalaisuutensa vuoksi saattaa työntekijänä toisen 

jäsenvaltion alueella kotimaisiin työntekijöihin verrattuna eri asemaan työ- ja 

palvelussuhteen ehtojen, kuten palkkauksen ja irtisanomisen suhteen. Työn saantia, 

palkkausta ja muita työehtoja sekä irtisanomista koskeva sopimusmääräys on mitätön, jos 

 
29 Bruun – von Koskull 2012, 157. 
30 Perustuen myös Euroopan Unionin perustamissopimukseen, jonka mukaan (artikla SEUT 153.5) ”artiklan 
määräyksiä ei sovelleta palkkoihin, järjestäytymisoikeuteen, lakko-oikeuteen eikä oikeuteen määrätä 
työsulusta.” 
31 Bruun – von Koskull 2012, 156. 
32 Tästä on esimerkkinä työtuomioistuimen ratkaisu TT 2009-90. Tapauksessa Finnair oli osapuolena 
työehtosopimuksessa, jonka mukaan työnantaja noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä sekä Suomen 
työ- ja sosiaalilainsäädäntöä käyttäessään vuokratyövoimaa taikka alihankintaa. Finnair oli kuitenkin 
alihankinnaksi katsotussa toiminnassa tehnyt sopimuksen, jonka mukaan sen espanjalaiselta lentoyhtiöltä 
käyttöönsä vuokraaman lentokoneen miehistö oli työsuhteessa espanjalaiseen lentoyhtiöön ja heihin 
sovellettiin espanjalaista työehtosopimusta. Kanteen mukaan Finnair oli rikkonut työehtosopimusta, mutta 
työtuomioistuin katsoi, että työehtosopimuksen määräyksen soveltaminen olisi merkinnyt EY:n 
perustamissopimuksen 49 artiklan vastaista palvelujen tarjoamista koskevan vapauden rajoitusta, eikä 
Finnairin näin ollen ollut velvollinen ottamaan määräystä alihankintasopimukseensa. 
33 Valkonen – Koskinen 2018, 289. 
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siinä asetetaan tai sallitaan edellytyksiä, jotka asettavat toisten jäsenvaltioiden kansalaiset 

työntekijöinä eriarvoiseen asemaan. 34 Edellä esiin nostetut näkökohdat on syytä 

huomioida, koska alipalkkaustilanteissa varsin usein on kyse tapauksista, joissa joku 

työsuhteen osapuolista on esimerkiksi ulkomaalainen.  

Tässä luvussa on käsitelty sitä tapaa ja perusperiaatteita, joiden pohjalta minimipalkan 

sääntely Suomessa muodostuu ja joka samalla asettaa rajat sille, mitä voidaan pitää 

alipalkkauksena. Asiaa koskeva sääntely on työoikeudellista eli kuuluu siviilioikeuden alaan. 

Koska alipalkkausta itsessään ei ole kriminalisoitu, tulee se edellä kuvatun mukaisesti 

arvioitavaksi sopimusrikkomuksena ja siviilioikeudellisena riita-asiana. Seuraavassa luvussa 

siirrytään tarkastelemaan niitä tilanteita, joiden yhteydessä alipalkkaus kuitenkin voi 

täyttää myös rikosoikeudellisesti rangaistavaksi säädetyn teon teonkuvauksen

 
34 Kairinen 2018, verkkojulkaisun kohta Työoikeuden perusteita, 4. Kansainvälinen työoikeus > Suomen 
työoikeuden kansainvälinen soveltamisala. 
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3. Rikosoikeudellisesti arvioitavaksi tuleva alipalkkaus 
 

3.1 Syrjintäsääntely ja syrjintärikokset 
 

3.1.1 Syrjintä käsitteenä 
 

Koska alipalkkausta itsessään ei ole Suomessa säädetty rikosoikeudellisesti rangaistavaksi, 

on suurimmassa osassa alipalkkaustapauksista kyse edellä käsitellyn mukaisesti 

siviilioikeudellisesta rikkomuksesta. Lainsäädännössämme on kuitenkin tiettyjä 

rikostunnusmerkistöjä, joiden kautta arvioitavaksi vakavimmat alipalkkaustapaukset voivat 

tulla, joskin tällöin niihin liittyy myös muita, kyseisten rikostunnusmerkistöjen 

teonkuvaukset täyttäviä, piirteitä. Yleisimmin näissä tapauksissa on kyse 

työsyrjintärikoksista. Tällöin keskeistä on tekoon liittyvä syrjivyys eli se, että joku asetetaan 

jonkin henkilökohtaisen, laissa syrjintäperusteeksi määritellyn, ominaisuutensa perusteella 

muita heikompaan asemaan. Tämä voi konkretisoitua esimerkiksi muita alhaisemman 

palkan maksamisena. 

 

Työsyrjintärikoksilla, eli työsyrjinnällä ja kiskonnantapaisella työsyrjinnällä, on vahvat 

kytkökset yleisempään syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön. Tästä syystä yleisen syrjinnän 

vastaisen lainsäädännön pääpiirteitä käsitellään seuraavassa. Syrjinnän vastainen 

lainsäädäntö perustuu vahvasti myös ihmisoikeussääntelyyn ja on samalla osa sitä. 

Ihmisoikeudet muodostavat kokonaisuuden, jossa yhden oikeuden estyminen vaikuttaa 

myös muiden toteutumismahdollisuuksiin. Tämä pätee myös syrjimättömyyteen ja 

yhdenvertaisuuteen. Syrjinnän vastaisella lainsäädännöllä pyritäänkin takaamaan 

yhdenvertaiset ja oikeudenmukaiset edellytykset käyttää yhteiskunnan tarjoamia 

mahdollisuuksia. Tiettyjen syrjivien tekojen säätäminen rikosoikeudellisesti rangaistavaksi 

kertoo siitä, että ne on katsottu erityisen vahingollisiksi.  

 

Yhdenvertaisuus käsitteenä liittyy ihmisarvoon ja yhteiskunnalliseen 

oikeudenmukaisuuteen ja pitää sisällään syrjimättömyyden. Syrjintä puolestaan liittyy 

sosiaalisiin suhteisiin ja estää yhdenvertaisuuden toteutumista yksilöiden ja ryhmien 

kohdalla. Syrjinnän määrittely on sikäli hankalaa, että tutkimuksissa syrjinnän käsite ei aina 
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vastaa lainsäädännössä tarkoitettua, esimerkiksi yhdenvertaisuuslain tai rikoslain mukaista 

syrjintää. 35 Syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä välitön syrjintä määrittyy sitä kautta, 

että samankaltaisessa tilanteessa olevia henkilöitä on kohdeltava samalla tavalla, eikä heitä 

saa kohdella vähemmän suotuisasti pelkästään jonkin nimenomaisen henkilöön liittyvän 

ominaisuuden vuoksi, ellei tilanteeseen sovellu jokin objektiivinen oikeuttamisperuste. 

Välillinen syrjintä puolestaan määrittyy sen kautta, että erilaisissa tilanteissa olevia 

henkilöitä tulisi kohdella eri tavalla, joskin tämä tulee toteuttaa säännellyt 

syrjintäperusteet huomioiden. 36 Yhdenvertaisuuden käsite puolestaan esiintyy myös 

lainsäädännössä eri merkityksissä. On myös hyvä huomata, että esimerkiksi 

yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa kielletty syrjintä ja työsyrjintä edellyttää aina, että 

syrjivä kohtelu perustuu laissa mainittuun syrjintäperusteeseen. Näin ollen näiden lakien 

mukainen syrjimättömyys eroaa esimerkiksi työsopimuslain työntekijöiden tasapuolisen 

kohtelun käsitteestä. 37 Syrjinnässä henkilö asetetaan muita huonompaan asemaan jonkin 

henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi, jolloin hänen oikeutensa eivät toteudu 

tasavertaisesti.  

 

3.1.2 Syrjinnän kansainvälisestä sääntelystä 
 

Kotimaisen syrjintäsääntelyn taustalla vaikuttavat Suomea sitovat kansainväliset 

ihmisoikeussopimukset, työoikeuden alalla solmitut sopimukset ja EU-oikeus. 

Yhdenvertaisuuden vaatimus ja syrjinnän kielto sisältyvät moniin Suomea velvoittaviin 

kansainvälisiin sopimuksiin. Merkittävimpien joukkoon kuuluvat YK:n kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (SopS 7/1976, KP-sopimus) ja 

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

(SopS 6/1976, TSS-sopimus). Nämä sopimukset tulivat kansainvälisesti voimaan vuonna 

1966 ja Suomen osalta vuonna 1976. Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi (Sops18-19/1990, EIS) solmittiin jo vuonna 1950, vaikkakin 

se Suomessa ratifioitiin vasta Suomen liityttyä Euroopan neuvostoon vuonna 1990. Kaikkiin 

edellä mainittuihin sopimuksiin sisältyy yleinen sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, 

 
35 Nieminen – Jauhola – Lepola – Rantala – Karinen – Luukkonen 2020, 22.  
36 HE 19/2014 vp., 68-70, 76-77. 
37 Nieminen ym. 2020, 14; HE 19/2014 vp., 125. 
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uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 

alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai 

muuhun asemaan liittyvä syrjinnän kielto. Myös kansainvälisessä työjärjestössä ILO:ssa on 

myös hyväksytty useita syrjinnän kieltäviä yleissopimuksia 38. 

Euroopan osalta keskeiseksi on muodostunut edellä mainittu Euroopan 

ihmisoikeussopimus (EIS) yhdessä Euroopan Unionin (EU) oikeuden kanssa 39. YK:n 

ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvaa Euroopan 

ihmisoikeussopimusta voi pitää ensimmäisenä nykyaikaisena ihmisoikeussopimuksena. 

EIS:n keskeiset syrjintää koskevat sopimuskohdat ovat 14 artikla (syrjinnän kielto) ja 12. 

lisäpöytäkirjan 1 artikla (kaikkinaisen syrjinnän kielto). EIS 14 artiklassa taataan 

yhdenvertainen kohtelu muiden yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien 

nauttimisessa ja kielletään syrjintä. EIS 12. pöytäkirjassa (2000) laajennetaan syrjintäkiellon 

soveltamisalaa ja taataan yhdenvertainen kohtelu kaikkien (myös kansallisen 

lainsäädännön mukaisten) oikeuksien nauttimisessa. Pöytäkirjan selitysmuistion mukaan 

pöytäkirjan laatimisen tavoitteena oli lujittaa syrjinnänvastaista suojaa, jonka katsottiin 

muodostavan keskeisen osan ihmisoikeuksien turvaamista.  

EIS:lla ja EU:n lainsäädännöllä on monia liityntäkohtia toisiinsa. EU:n jäsenvaltiot ovat kaikki 

liittyneet EIS:een. Myös EU:n perussopimuksissa viitataan sekä EIS:een että Euroopan 

sosiaaliseen peruskirjaan. 40 Myös Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) viittaa EIS:een ja 

 
38 Näitä ovat vuodelta 1951 oleva sopimus siitä, että samanarvoisesta työstä miehille ja naisille on 
maksettava sama palkka (SopS 9/1963), vuodelta 1958 oleva työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen 
yhteydessä tapahtuvaa syrjintä koskeva sopimus (SopS 63/1970) ja vuoden 1981 sopimus 
perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisista mahdollisuuksista ja 
yhdenvertaisesta kohtelusta (SopS 72/1983). Vuonna 2019 hyväksyttiin myös sopimus häirinnän ja 
väkivallan kitkemiseksi työelämästä. Kyseinen sopimus on tullut kansainvälisesti voimaan kesällä 2021, 
mutta Suomen osalta sopimuksen ratifioinnin käsittely on vielä kesken. 
39 Euroopan neuvoston sopimusten osalta syrjintään liittyvää sääntelyä sisältää myös Uudistettu Euroopan 
sosiaalinen peruskirja (SopS 78/2002), jonka E artiklassa kielletään yksiselitteisesti syrjintä. Uudistettuun 
Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan sisältyy lisäksi sekä oikeus tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin että tasa-
arvoiseen kohteluun työhön ja ammattiin liittyvissä kysymyksissä sukupuolesta riippumatta. 
Syrjinnänvastaista sääntelyä sisältää myös esimerkiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan lisäpöytäkirja 
järjestökantelujen järjestelmästä, Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (SopS 
2/1998), Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista 
koskeva yleissopimus (Istanbulin yleissopimus, SopS 53/2015), Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta 
toiminnasta (SopS 43-44/2012), Yleissopimus viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta (SopS 102/2020), 
Tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen pöytäkirja (SopS 51/1983) sekä Yleissopimus 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä.(SopS 23-24/2010).  
40 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa tunnustetaan yksiselitteisesti, että 
ihmisoikeussopimus on ollut inspiraation lähteenä perusoikeuksien kehittämiselle EU:ssa. EU:n 
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Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan ohjeina EU:n lainsäädännön tulkinnassa. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean 

oikeuskäytännöissä puolestaan viitataan EU:n lainsäädäntöön ja EUT:n oikeuskäytäntöön. 

EU:n lainsäädäntö onkin pääosin ihmisoikeussopimuksen mukaista.  

Lissabonin sopimuksen (2009) myötä EU:lla itsellään on lisäksi velvollisuus liittyä Euroopan 

ihmisoikeussopimukseen 41. EIS:ta muutettiin siten, että se mahdollistaa EU:n liittymisen 

sopimukseen (ei vain valtioiden). EU:n liittyminen EIS:een edellyttää kuitenkin erillistä 

liittymissopimusta, eivätkä tähänastiset sopimusluonnokset ole EU-tuomioistuimen 

mukaan olleet täysin EU-oikeuden mukaisia. Liittymisprosessin neuvottelut jatkuivat 

syksyllä 2020 usean vuoden tauon jälkeen ja niissä pyritään löytämään ratkaisuja EU-

tuomioistuimen esiin nostamiin oikeudellisiin kysymyksiin. Keskeinen liittymisen myötä 

tuleva muutos olisi se, että jatkossa yksityis- tai oikeushenkilö voisi valittaa suoraan EIT:lle, 

mikäli katsoisi EU-instituutioiden loukanneen EIS:n mukaisia oikeuksiaan. 42  

 

3.1.3 Syrjinnänvastaisen lainsäädännön kehitys EU:ssa  
 

Euroopan yhteisöjen alkuperäisissä perussopimuksissa ei mainita ihmisoikeuksia tai niiden 

suojaamista. Tavoitteena oli vapaakauppa-alueen luominen Eurooppaan, eikä sillä ajateltu 

olevan yhteyksiä ihmisoikeuksiin. Ajan myötä EUT:n käsiteltäväksi kuitenkin tuli asioita, 

joissa yhteisön lainsäädännön noudattamisen nähtiin johtaneen ihmisoikeusloukkauksiin. 

Vastauksena ongelmaan EUT kehitti oikeuskäytännössään niin sanotut yhteisön oikeuden 

yleiset periaatteet, jotka ovat linjassa jäsenvaltioiden perustuslakien ja kansainvälisten 

ihmisoikeussopimusten, erityisesti EIS:n, turvaaman ihmisoikeussuojan kanssa. 

Myöhemmin perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksista kuten ihmisarvosta, vapaudesta, 

demokratiasta, yhdenvertaisuudesta, oikeusvaltioperiaatteesta ja ihmisoikeuksien 

 
perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdassa määrätään, että perusoikeuskirjan merkitys ja soveltamisala on 
samat kuin ihmisoikeussopimuksessa (laajemmasta suojasta EU:n lainsäädännössä voidaan toki määrätä). 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 151 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan johdannossa 
puolestaan mainitaan Euroopan sosiaalinen peruskirja. 
41 EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen määrätään SEU-sopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa. 
42 http://eurooppatiedotus.fi/2020/12/01/kuukauden-kysymys-eu-ja-euroopan-ihmisoikeussopimus-missa-
mennaan/. Ajantasaisen tilanteen osalta ks. 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/accessionEU&c= 
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kunnioittamisesta tuli unionin perusarvoja, jotka on vahvistettu sittemmin myös 

perussopimuksissa. 43 

 

Vaikka ihmisoikeuksia ei EY:ä perustettaessa erikseen huomioitukaan, jonkinlaista 

syrjinnänvastaisen EU-lainsäädännön taustaa voi kuitenkin nähdä jo Euroopan 

talousyhteisön perustamissopimuksessa (1957). Siinä oli määräys, jossa kiellettiin 

sukupuoleen perustuva syrjintä työelämään liittyvissä asioissa. Määräyksellä pyrittiin 

turvaamaan jäsenvaltioiden väliset tasapuoliset toimintaedellytykset ja estämään 

kilpailuedun saaminen maksamalla naisille muihin verrattuna huonompaa palkkaa tai 

tarjoamalla epäedullisemmat työolot. Perinteisesti onkin nähty, että yhteisön puuttuminen 

työmarkkinoiden sääntelyyn on perusteltua vain niissä tilanteissa, joissa se on tarpeellista 

yhtenäismarkkinoiden häiriötöntä toimintaa vaarantavan epäoikeudenmukaisen 

kilpailuedun estämiseksi. 44 Kyseistä työelämää koskevaa säännöstöä kehitettiin 

merkittävästi ja se laajeni käsittämään muun muassa eläkkeet, äitiysturvajärjestelmät ja 

lakisääteiset sosiaaliturvajärjestelmät. Vuoteen 2000 asti syrjinnänvastainen lainsäädäntö 

koski kuitenkin vain työelämää ja sosiaaliturvaa ja niidenkin osalta vain sukupuoleen 

perustuvaa syrjintää. 45 

Vuonna 1999 voimaan tulleen Amsterdamin sopimuksen myötä EU:n toimivalta laajeni ja 

se sai valtuudet moniin eri syihin perustuvan syrjinnän torjuntaan. Perinteisen naisten ja 

miesten välisen ja kansallisuuteen perustuvan 46 syrjintäsääntelyn lisäksi tuli mahdolliseksi 

säännellä myös rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon, vammaisuuteen, ikään ja 

seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää. Vuonna 2000 syrjinnänvastaisen 

lainsäädännön soveltamisala kasvoikin huomattavasti kahden uuden 

yhdenvertaisuusdirektiivin myötä. Niistä toinen koskee yhdenvertaista kohtelua työssä ja 

kieltää työelämään liittyvän syrjinnän sukupuolisen suuntautumisen, uskonnon, iän ja 

vammaisuuden perusteella. Toinen puolestaan koskee rotujen välistä tasa-arvoa ja kieltää 

rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän työelämään liittyvissä asioissa sekä 

 
43 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2018, 21. 
44 Esim. Bell 2002, 2. 
45 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2018, 21-22. 
46 Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto on Euroopan Unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
(SEUT) ja sen edeltäjissä säädetty perusperiaate (SEUT 18 ja 45 artikla). 
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hyvinvointijärjestelmään kuulumisen ja sosiaaliturvan sekä tavaroiden ja palvelujen 

saatavuuden yhteydessä. 47 

EU:n oikeudesta johdetun syrjintää koskevan lainsäädännön voi tiivistää koostuvan 

syrjimättömyysdirektiiveistä, EU:n perussopimusten asiaa koskevista määräyksistä, 

Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ja EUT:n oikeuskäytännöstä. 48  

Rikosoikeuden osalta vuonna 2009 solmittu Lissabonin sopimus 49 oli merkittävä, sillä se 

laajensi EU:n toimivaltaa rikosoikeudellisen yhteistyön alalla. Perinteisesti oikeudellinen 

yhteistyö rikosoikeuden alalla on perustunut vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteeseen, mutta sittemmin myös jäsenvaltioiden aineellisen lainsäädännön 

lähentämisen merkitys on kasvanut. Rikosoikeuden lähentämisen kohteet mainitaan 

tyhjentävästi SEUT 83 artiklassa 50. Artiklan mukaisesti kyseessä ovat erityisen vakavan 

rikollisuudet alat, jotka ovat rajat ylittäviä joko rikosten luonteen tai vaikutusten johdosta 

tai joiden torjuminen yhteisin perustein on erityisesti tarpeen. Näille aloille kohdistuvat 

myös EU:n aineellisen rikosoikeuden lähentämistä koskevat direktiivit. Työsyrjintä ei 

lukeudu lähentämisen kohteisiin, sen sijaan lähirikoksista ihmiskauppa lukeutuu. 

EU:n rikosoikeuden osalta Melander toteaa perussopimusten varsinaisten 

rikosoikeudellisten määräysten olevan lähinnä oikeusperustaa luovia. Näin ollen ne eivät 

voi saada suoraa oikeusvaikutusta, eikä yksityisille oikeussubjekteille voi niistä suoraan 

johtaa oikeuksia tai velvollisuuksia. Rikosoikeudellisesti merkittävä välitön oikeusvaikutus 

voi kuitenkin syntyä muiden perussopimusten määräysten kautta. Hänen mukaansa 

työrikosoikeudellisesti merkittävä voivat olla esimerkiksi työvoiman vapaata liikkuvuutta 

koskevat määräykset RL 47:3 työsyrjintään liittyvissä tapauksissa. 51 Työntekijöiden vapaa 

 
47 Bell 2002; Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2018, 22. 
48 Direktiiveistä syrjinnän osalta merkittävimpiä ovat yhdenvertaista kohtelua työssä koskeva direktiivi 
(2000/78/EY), rodusta riippumatonta yhdenvertaista kohtelua koskeva direktiivi (2000/43/EY), miesten ja 
naisten yhdenvertaista kohtelua tavaroiden ja palvelujen osalta koskeva direktiivi (2004/113/EY) ja miesten 
ja naisten yhdenvertaisuutta koskeva direktiivi (uudelleenlaadittu toisinto) 2006/54/EY. Perussopimuksissa 
SEU 2 artikla, 3 artiklan 3 kohta ja 9 artikla sekä SEUT 10 artikla. Perusoikeuskirjassa 20 artikla 
(yhdenvertaisuus lain edessä) ja 21 artikla (syrjintäkielto). 
49 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta, 
allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007. 
50 SEUT 83 artiklan 1 kohdan mukaan nämä rikollisuuden alat ovat terrorismi, ihmiskauppa sekä naisten ja 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, laiton huumausainekauppa, laiton asekauppa, rahanpesu, lahjonta, 
maksuvälineiden väärentäminen, tietokonerikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus. 
51 Melander 2015, 96. 
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liikkuvuus pitää sisällään kaiken kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän poistaminen 

ammatillisessa toiminnassa, palkkauksessa ja muissa työehdoissa. 52 

 

3.1.4 Kansallisen tason syrjintäsääntely 
 

Kansallisesti ja perustuslain tasoisestikaan syrjintäsääntely ei ole Suomessa uutta. 

Syrjintäkiellosta säädettiin jo sittemmin kumotuksi tulleen hallitusmuodon 5 §:n 1 

momentissa, jonka mukaan Suomen kansalaiset olivat yhdenvertaiset lain edessä. Vuonna 

1995 säännöstä uudistettiin samalla, kun hallitusmuodon perusoikeussäännökset saatettiin 

vastaamaan Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksiä. 

Nykyään merkittävin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskeva säännös on perustuslain 

ensimmäinen perusoikeussäännös eli syrjintää koskeva 6 § (Suomen perustuslaki 

731/1999, jatkossa PL). Se sisältää yleisen yhdenvertaisuuslausekkeen, syrjintäkiellon, 

säännöksen lasten kohtelemisesta tasa-arvoisesti yksilöinä ja erityissäännöksen 

sukupuolten välisestä tasa-arvosta.  

 

Työelämässä syrjintä on ollut kiellettyä vuodesta 1970 työsopimuslain nojalla (nykyään TSL 

2:2). Työsopimuslaissa viitataan suoraan yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) sekä naisten ja 

miesten tasa-arvosta annettuun lakiin (609/1986), joissa työsuhteissa sovellettavan 

syrjinnän käsitteen sisältö määritellään kattavammin (YhdenvertL 6 §, tasa-arvoL 7 §). 

Syrjinnän ulottuvuuksia ovat välitön syrjintä, välillinen syrjintä, häirintä sekä käsky tai ohje 

syrjiä jotakuta. Nämä syrjinnän käsitteen määritelmät perustuvat Euroopan unionin 

työsyrjintä- ja syrjintädirektiiveihin. Työsopimuslaissa asetetaan työnantajalle velvollisuus 

kohdella työntekijöitään tasapuolisesti (TSL 2:2). Kyseisessä lainkohdassa paitsi asetetaan 

tasapuolisen kohtelun vaatimus ja syrjintäkielto, myös viitataan yhdenvertaisuuslakiin ja 

tasa-arvolakiin, joissa näistä säädetään tarkemmin. Niin työsopimuslain, 

 
52 SEUT 45 artiklan 1 kohdan mukaan ”Turvataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa” ja 2 kohdan 
mukaan  
”Se merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimusten 
tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan.” 
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yhdenvertaisuuslain kuin tasa-arvolainkin säännöksiä puolestaan arvioidaan rikoslain 

työsyrjintäsäännöksen (RL 47:3) nojalla. 53 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta eli tasa-arvolaki tuli Suomessa voimaan 

vuonna 1986. Ensimmäinen yhdenvertaisuuslaki (21/2004) puolestaan tuli voimaan 

vuonna 2004 ja sillä pantiin kansallisesti täytäntöön aiemmin mainittujen, vuonna 2000 

säädettyjen EU:n rotusyrjinnän ja työsyrjinnän vastaisten direktiivien vaatima minimisuoja 

syrjintää vastaan.  Syrjintälainsäädännön hajanaisuuden ja epäyhtenäisyyden vuoksi 

yhdenvertaisuuslakia lähdettiin uudistamaan jo vajaan 10 vuoden voimassaolon   jälkeen. 

Uudistukset tulivat voimaan vuoden 2015 alussa (uudistettu yhdenvertaisuuslaki 

1325/2014) ja niiden yhteydessä vähemmistövaltuutetusta tuli syrjintäasioita laajemmin 

käsittelevä yhdenvertaisuusvaltuutettu. Sukupuolisyrjintään liittyvien, tasa-arvolain 

mukaisten, asioiden valvonta säilyi tasa-arvovaltuutetulla. Koska uudistuksen tavoitteena 

oli koota ja yhtenäistää sääntelyä, sen yhteydessä myös työsopimuslain ja tiettyjen muiden 

palvelussuhdelakien 54 syrjintäpykäliä korvattiin ja lisättiin niihin viittaus 

yhdenvertaisuuslakiin. 55   

Rikoslakiin otettiin vuonna 1970 sekä kansanryhmään kohdistuvaa kiihottamista että 

rotusyrjintää koskeva säännös (tuolloin RL 16:6 ja 16:6 b) 56. Kyseiset säännökset perustuvat 

vuonna 1965 tehtyyn YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevaan 

yleissopimukseen ja YK:n yleiskokouksen vuonna 1966 hyväksymään kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jotka oli jo aiemmin saatettu Suomessa 

voimaan asetuksella 57. Vuonna 1974 syrjintäpykälä siirrettiin rikoslain 13 lukuun (RL 13:6) 

pienin muutoksin. 58 Rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä vuonna 1995 syrjintäpykälä 

sijoitettiin nykyistä vastaavasti lukuun 11, jossa se on edelleen (tuolloin RL 11:9 ja vuodesta 

 
53 Koskinen – Ullakonoja – Vento 1998, 103. 
54 Valtion virkamieslaki 750/1994, laki eduskunnan virkamiehistä 1197/2003, laki Suomen Pankin 
virkamiehistä 1166/1998. 
55 K 6/2018 vp., 5; ks. HE 19/2014 vp. 2, 66, 125, 128. 
56 HE 19/1970 vp. 
57 YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus saatettiin Suomessa voimaan vuonna 
1970 asetuksella 544/70 ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus vuonna 1976 
annetulla asetuksella 108/76. 
58 HE 241/1973 vp.,13. Ilmaisu ”uskontunnustuksen vuoksi” muutettiin muotoon ”uskonnon vuoksi”. 
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2010 RL 11:11). Tässä yhteydessä syrjinnän rangaistavuutta laajennettiin sekä 

syrjintätapojen että syrjintäperusteiden osalta 59.  

Rikoslain syrjintäsäännöstä sovelletaan elinkeinotoimintaan, ammatin harjoittamiseen, 

yleisönpalveluun, virkatoimintaan tai muuhun toimintaan julkisessa tehtävässä taikka 

toimintaan julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä. Kielletyt 

syrjintäperusteet liittyvät toisaalta pysyväisluonteisiin henkilön ominaisuuksiin tai 

yksityiselämän alaan kuuluviin asioihin (rotu, kansallinen tai etninen alkuperä, ihonväri, 

kieli, sukupuoli, ikä, perhesuhteet, sukupuolinen suuntautuminen, perimä, vammaisuus tai 

terveydentila) ja toisaalta kansalaisvapauksien käyttöön liittyviin seikkoihin (uskonto, 

yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai ammatillinen toiminta tai muun näihin 

rinnastettava seikka). Syrjintäsäännöksen mukaan erilainen kohtelu ei ole syrjintänä 

rangaistavaa, jos kohteluun on hyväksyttävä syy. Hyväksyttävä syy voi perustua esimerkiksi 

lainsäädäntöön, yleiseen ja hyväksyttävään tapaan tai sallittuun positiiviseen 

erityiskohteluun. Hyväksyttävän syyn olemassaolo poistaa syrjintäperusteen 

olemassaolon, joskin syrjintäolettaman vuoksi näyttötaakka on syrjinnän luonteisesti 

toimineella. Syrjinnän rangaistavuus edellyttää tahallisuutta, mutta syrjinnältä edellytetä 

nimenomaista syrjintätarkoitusta, vaan ainoastaan tietoisuutta syrjintäperusteen 

olemassaolosta ja merkityksen antamista sille henkilön kohtelussa. 60 

Vuonna 1995 voimaan tulleiden uudistusten yhteydessä rikoslakiin otettiin myös uutena 

työsyrjintää koskeva pykälä (RL 47:3). Kiskonnantapaista työsyrjintää koskeva pykälä (RL 

47:3 a) puolestaan tuli voimaan vuonna 2004. RL 11:11 on syrjintää koskeva yleissäännös, 

jota sovelletaan kaikissa muissa syrjintäkieltojen alaan kuuluvissa tilanteissa paitsi 

työsyrjinnässä. Erityissäännöksenä työsyrjintää koskeva rikossäännös syrjäyttää 

syrjintäsäännöksen. 61 Työsyrjintää koskevaa sääntelyä käsitellään tarkemmin seuraavassa 

alaluvussa. 

 

 

 
59 HE 94/1993 vp., 26. 
60 HE 94/1993 vp., 36. 
61 Ks. esim. HE 94/1993 vp., 33. 
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3.2 Työsyrjintärikokset 
 

3.2.1 Työsyrjintä 
 

Työsyrjintärikokset ovat alipalkkauksen kannalta keskeisimmät rikosoikeudellisesti 

rangaistavaksi säädetyt teot. Työsyrjintään liittyvinä tekoina on Suomessa rikoksena 

rangaistavaksi säädetty RL 47:3 mukainen työsyrjintä ja RL 47:3 a mukainen 

kiskonnantapainen työsyrjintä. Työsyrjintä otettiin rikoslakiin sen kokonaisuudistuksen 

yhteydessä ja sitä koskeva säädös tuoli voimaan vuonna 1995. Työsyrjintää koskevan 

kriminalisoinnin sijoittamisella rikoslakiin haluttiin korostaa teon paheksuttavuutta. 62 

Rikoslain 47 luvun 3 §:ssä työsyrjinnän tunnusmerkistö määritellään seuraavasti 

Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää 
valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa 
työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan 

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, 
sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, 
vammaisuuden tai terveydentilan taikka 

2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan 
tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, 

on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. 

Työsyrjintäkielto koskee näin syrjintää niin ennen työsuhteen alkua (työpaikkailmoittelun 

ja työntekijän valinta), työsuhteen aikana kuin erottamistilanteissakin. Alipalkkauksen 

osalta kiinnostus kohdistuu erityisesti syrjintään palvelussuhteen aikana. Työsuhteen aika 

syrjintä voi ilmetä palvelussuhteen ehtojen syrjivänä tulkintana tai työmenetelmien 

syrjivänä järjestelynä. Esimerkiksi vuosilomien ajankohdista määrääminen, työntekijöiden 

ylentäminen tai yli- ja urakkatöiden jakaminen syrjivällä tavalla on rangaistavaa. 

Tyypillisessä työsyrjintätilanteessa ulkomaalaisille maksetaan heidän asemaansa 

hyväksikäyttäen liian alhaista palkkaa 63. 

Yleisesti tilastojen perusteella tarkastellen työsyrjintä kohdistuukin tavallisimmin 

työntekijään, harvoissa tapauksissa työnhakijaan. Syrjintäperusteista yleisin on ollut 

 
62 HE 94/1993 vp., 170. 
63 Esim. Vaasan HO 29.8.2014 R 13/413, s. 20. 
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terveydentila, toisena sukupuoli, mutta myös ammatillinen toiminta ja etninen alkuperä 

ovat olleet syrjintäperusteina. Sen sijaan hylätyissä syytteissä etninen alkuperä ja 

kansallisuus ovat olleet yleisimmät vedotut syrjintäperusteet. Työsyrjintä on ilmennyt 

muun muassa irtisanomisina, koeaikapurkuina ja työtuntien vähentämisenä. Myös joissain 

palkan tasoon liittyvissä tapauksissa työsyrjintä kuitenkin esiintyy syytenimikkeenä. 64 

Tämän lisäksi työsyrjintäsäännöksen tarkastelu on tärkeää siksi, että myös 

kiskonnantapainen työsyrjintä määrittyy työsyrjinnän kautta.  

Työsyrjintäsäännöksen tunnusmerkistön tarkastelussa on ensinnä huomioitava 

työsuhdekäsite, sillä työsuhteen aikana tapahtuva työsyrjintä edellyttää luonnollisesti 

työsuhteen olemassaoloa. 65 Koska työsyrjintäsäännöksen soveltaminen edellyttää 

epäedulliseen asemaan joutumista, siihen liittyy myös tietty vertailuasema. 

Vertailukohteena voidaan käyttää työnantajan palveluksessa olevia muita työntekijöitä, 

jotka työskentelevät samoissa tehtävissä tai muuten samanlaisissa oloissa kuin syrjitty. 

Vertailukohteena voidaan kuitenkin käyttää myös muiden työnantajien palveluksessa 

olevia työntekijöitä, joita kohdellaan lainmukaisesti ja tasapuolisesti tai yksilöimätöntä 

ryhmää työntekijöitä. Vertailuperusteena voi olla myös alan työehtosopimus tai yleinen 

käytäntö. Pelkkä erilainen kohtelu ei perusta rangaistavuutta, vaan edellytyksenä on 

työntekijän joutuminen objektiivisesti arvostellen muita epäedullisempaan asemaan. 

Epäedullisella asemalla viitataan erityisesti taloudelliseen tai organisatoriseen asemaan. 66 

 
64 Nieminen ym. 2020, 69. 
65 Työoikeudellista työsuhdekäsitettä on käsitelty lyhyesti tämän työn luvussa 2.3.; Työsuhteen 
olemassaolon merkitys nousi esiin myös käräjäoikeuden käsiteltävänä olleessa asiassa, jossa 
vastaanottokeskuksessa asuva asianomistaja (jolla tosin ei ollut asiassa vaatimuksia) oli tehnyt asiassa 
vastaajana olevan elinkeinonharjoittajan kanssa palkatonta työkokeilua koskevan sopimuksen, joka 
sanamuodoltaan ei täyttänyt työsopimuksen tunnusmerkistöä. Käräjäoikeus katsoi, että työsuhde on 
kuitenkin voinut syntyä, sillä vastike voi olla muutakin kuin rahapalkkaa, esimerkiksi kielen oppimista tai 
muuta hyötyä, jota asianomistaja oli saanut. Myös asianomistajan omatoimisen työskentelyn hyväksyminen 
ja ajan kuluminen puhuivat työsuhteen syntymisen puolesta. Toisaalta asiassa ei ollut riidattomasti näytetty 
vastaajan käyttäneen työsuhteen tunnusmerkkeihin kuuluvaa direktio-oikeuttaan. Ratkaisun mukaan 
asiassa jäi lopulta näyttämättä vastaajan tahallisuus sen osalta, oliko hän voinut ymmärtää kyseen olevan 
työsuhteesta. Tähän tosin vaikutti myös se, että taustalla oli vastaanottokeskuksen ja SPR:n paikallisten 
työnantajien kanssa toteuttama työkokeiluyhteistyö, jonka kautta asianomistaja oli alkujaan hakeutunut 
vastaajan ravintolaan työkokeiluun, vaikkakin he olivat sen jälkeen omatoimisesti jatkaneet sopimusta. 
Kokeilu oli myöhemmin lopetettu työlainsäädännöllisten ongelmien vuoksi ja myös vastaaja oli korjannut 
menettelyään AVI:n tarkastajan ilmoitettua hänelle, että Suomen työlainsäädäntö ei tunne palkatonta 
työkokeilua tai harjoittelua, mikäli se ei liity opintoihin tai ole TET-harjoittelu. (Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
22.12.2020, R 20/1610) 
66 HE 94/1993 vp., 171.; Melander 2004, verkkoteoksen kohta Työrikokset, työsyrjintä; Koskinen 2018, 
verkkoteoksen kohta Rikoslain työrikokset ja vastaavat rikkomukset. 
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Käytännössä syrjintävertailua joudutaan usein tekemään ulkomaalaisten ja suomalaisten 

työntekijöiden välillä. Esimerkiksi se, että ulkomaalainen työntekijä eristetään määräämällä 

hänelle muista poikkeavat lepo- ja taukoajat voi tosiasiassa merkitä epäedulliseen asemaan 

asettamista. Sama koskee luonnollisesti myös poikkeavia palkkaehtoja. Mikäli ulkomaiset 

työntekijät katsovat tulleensa syrjityiksi palkkaeduissaan, on ensisijaiseksi vertailukohdaksi 

otettava samoissa tehtävissä toimivat suomalaiset ja ulkomaalaiset. Tällöin esimerkiksi 

ammattinimikkeillä ei välttämättä ole merkitystä, koska suomalaisille on voitu antaa 

parempi ammattinimike juuri siitä syystä, että heille sillä perusteella voitaisiin maksaa 

parempaa palkkaa. Mikäli samoissa tehtävissä toimivia suomalaisia ei ole, voidaan 

edellisessä kappaleessa todetun mukaisesti käyttää muita vertailukohteita. 67  

Työntekijöiden pelkkä erilainen kohtelu muissa yrityksissä ei perusta rangaistusvastuuta. 

Kuten Nuutila & Melander toteavat, syrjintä on harvoin syy sille, että yritys maksaa koko 

henkilöstölleen työehtosopimuksen määräyksiä pienempää palkkaa, vaan taustalla ovat 

yleensä pelkät taloudelliset syyt. Myös yksilölliset palkkaedut ovat perusteltavissa 

koulutuksella, ammattitaidolla tai aloitteellisuudella ja esimerkiksi työn 

vaativuusluokitukset ovat yleisesti käytössä. Niihin sijoittaminen muodostaa oman 

ongelmakenttänsä ja syrjintävertailun kannalta sillä voi olla merkitystä, mutta ei 

minimipalkkasääntelyn lähtökohdista. Alhaisimmatkin vaativuusluokat täyttävät joka 

tapauksessa esimerkiksi työehtosopimusten vaatimukset. 68 Jos työnantaja on laiminlyönyt 

palkanmaksuvelvollisuutensa ilman syrjintäperustetta, on kyse siviiliasiana käsiteltävästä 

palkkariidasta. Mikäli työnantajan palkanmaksuun liittyvä laiminlyönti esimerkiksi 

kohdistuu kaikkiin työntekijöihin tasapuolisesti, eikä siihen liity RL 47:3:n mukaista 

henkilöön liittyvää syrjintäperustetta (rotu, kansallinen tai etninen alkuperä, kansalaisuus, 

ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, perhesuhteet, sukupuolinen suuntautuminen, perimä, 

vammaisuus tai terveydentila, uskonto, yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai 

ammatillinen toiminta tai muu näihin rinnastettava seikka), kyseessä ei ole työsyrjintänä 

rangaistava teko. Ollakseen rikoslain mukaista työsyrjintää, epäedulliseen asemaan 

asettamisen tulee johtua syrjintäluettelossa mainitusta seikasta 

 
67 Nuutila – Melander 2008, 1273-1274. 
68 Nuutila – Melander 2008, 1275-1276. 
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Työelämään liittyvä epäedulliseen asemaan asettaminen ei ole rangaistavaa, jos sille on 

painava, hyväksyttävä syy, joka jollain tavalla liittyy työhön. Työsyrjintäsäännös onkin RL 

11:11 yleistä syrjintäsäännöstä ankarampi, sillä siinä missä yleisen syrjintäsäännöksen 

kattama epäedulliseen asemaan asettamisen sallittavuus vaatii hyväksyttävän syyn, vaatii 

työsyrjinnän sallittavuus painavan hyväksyttävän syyn. Hallituksen esityksessä tämä 

perustellaan sillä, että työ on kansalaisten keskeinen elämänalue, jonka piirissä syrjintään 

on suhtauduttava ankarammin kuin syrjinnän yleisessä kriminalisoinnissa. Se ilmentää 

myös tehostettua syrjintäsuojan tarvetta tällä elämänalueella. 69 Erityissäännöksenä 

työsyrjintä syrjäyttää yleisen syrjintäsäännöksen ja yleistä syrjintäsäännöstä sovelletaan 

tilanteissa, joihin työsyrjintäsäännös ei sovellu. Painava, hyväksyttävä syy voi perustua 

esimerkiksi lakiin, työehtosopimukseen tai alalla vakiintuneisiin toimintaperiaatteisiin 

kuten on positiivisen erityiskohtelun kohdalla 70. Painavana, hyväksyttävänä syynä on 

mainittu myös muun muassa se, että kirkolliseen virkaan valittavalta voidaan edellyttää 

tiettyä uskonnollista vakaumusta. 71 

Työsyrjintärikos on rangaistavaa vain tahallisena. 72 Kuten yleismuotoiselta syrjinnältä, 

myöskään työsyrjinnältä ei kuitenkaan edellytetä nimenomaista, kyseisistä perusteista 

johtuvaa syrjintätarkoitusta, jotta syrjintä olisi rangaistavaa. Menettelyn motiivina voi olla 

esimerkiksi taloudellinen etu tai työn sujuvuuden turvaaminen, mutta siitä huolimatta 

menettely voi olla rangaistavaa. Olennaista on työnantajan tietyllä tavalla 

tarkoituksenmukainen toiminta, ei se, onko hän itse mieltänyt toiminnan syrjiväksi vai ei. 

Tahallisuuden edellytyksenä kuitenkin on, että tekijä on ollut tietoinen syrjintäperusteesta. 

73 Työnantajan edellytetään tuntevan työlainsäädännön, joten esimerkiksi tietämättömyys 

lain sisällöstä ei sen sijaan yleensä poista rangaistusvastuuta. 74 Mikäli tahallisuus puuttuu, 

 
69 HE 94/1993 vp, 170. 
70 Ks. esim. yhdenvertaisuuslaki 9 §. 
71 HE 94/1993 vp., 171. 
72 Rikoslain mukaisen rangaistusvastuun edellytyksenä on tahallisuus tai tuottamus. Jollei toisin säädetä, 
rikoslaissa tarkoitettu teko on vain tahallisena rangaistava. (RL 3:5) Työsyrjintää koskevassa 
rangaistussäännöksessä ei ole mainittu, että tuottamus riittäisi, joten se on vain tahallisena rangaistavaa.  
73 HE 94/1993 vp., 172. 
74 Tekijän syyllisyyden poistavana perusteena kieltoerehdyksestä säädetään RL 4:2:ssä. Kieltoerehdys 
koskee tilanteita, joissa tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna. Tämänkin säännöksen mukaisesti teon 
sallittavuudesta erehtynyt tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa vain, jos erehtymistä on pidettävä 
ilmeisen anteeksiannettavana jonkin seuraavan seikan vuoksi: 1) lain puutteellinen tai virheellinen 
julkistaminen, 2) lain sisällön erityinen vaikeaselkoisuus, 3) viranomaisen virheellinen neuvo tai muu näihin 
rinnastettava seikka.; Kiskonnantapaiseen työsyrjintään liittyvässä ratkaisussa Helsingin hovioikeus toteaa, 
että tietämättömyys lain sisällöstä koituu pääsääntöisesti tekijän vahingoksi. Hovioikeuden mukaan 
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teko voi silti tulla rangaistavaksi yhdenvertaisuuslain vastaisena syrjintänä tai palkkariita-

asiana, vaikka se ei olisikaan rikoslain nojalla rangaistavaa. 75  

 

3.2.2 Kiskonnantapainen työsyrjintä 
 

Vuonna 2004 rikoslakiin lisättiin uusi rangaistussäännös kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä 

(RL 47:3 a). Kiskonnantapainen työsyrjintä koskee tapauksia, joissa ulkomaalaisten 

tietämättömyyttä tai asemaa on ilmeisesti käytetty hyväksi työsuhteen ehtoja sovittaessa. 

Uusi säännös liittyi ulkomaalaislain uudistukseen ja säännöksen taustalla olivat ulkomaisen 

työvoiman lisääntyneen käytön kautta esiin tulleet tapaukset. 76 Säännöksellä pyritäänkin 

suojaamaan ulkomaalaisia ja muuten heikommassa asemassa olevia työntekijöitä.  

Rikoslain 47 luvun 3 a §:n mukaisen kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistö on 

seuraava 

Jos työsyrjinnässä asetetaan työnhakija tai työntekijä huomattavan epäedulliseen 
asemaan käyttämällä hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta 
ahdinkoa, riippuvaista asemaa, ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai 
tietämättömyyttä, tekijä on, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta, tuomittava kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen 
enintään kahdeksi vuodeksi. 

Säännöksen mukaisesti kiskonnantapainen työsyrjintä määrittyy työsyrjinnän kautta. Sen 

soveltaminen edellyttää, että työsyrjintää koskevan säännöksen tunnusmerkistö täyttyy. 

Siinä missä työsyrjinnän edellytyksenä on työntekijän epäedulliseen asemaan asettaminen, 

on kiskonnantapaisen työsyrjinnän edellytyksenä työntekijän huomattavan epäedulliseen 

 
kieltoerehdykselle vastuuvapautusperusteena on asetettu ahtaat rajat ja vain ilmeisen anteeksiannettava 
tietämättömyys lain sisällöstä voi johtaa vastuuvapauteen. Käsillä olleessa asiassa kiskonnantapaista 
työsyrjintää koskevaa säännöstä ei voitu pitää vaikeaselkoisuutensa tai muun syyn vuoksi sellaisena, että 
sen sisällöstä erehtyminen voisi vapauttaa rikosoikeudellisesta vastuusta (Helsingin hovioikeus 18.8.2017, R 
16/927);  Myös Pohjanmaan käräjäoikeuden työsyrjintää koskevassa ratkaisussa todetaan, että 
lähtökohtaisesti tietämättömyyteen lain sisällöstä ei voi vedota ja työnantajalla on erityinen velvollisuus 
ottaa selkoa ja valvoa työntekijöiden työllistämiseen liittyviä velvollisuuksia (Pohjanmaan käräjäoikeus 
10.10.2018, R 16/1521). 
75 Valkonen 2018, verkkoteoksen kohta III Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, 1. Yhdenvertainen 
kohtelu, syrjintä rikoksena. 
76 Erityisesti lainmuutoksen taustalla vaikutti niin sanottu kiinalaisten kivimiesten tapaus (Hämeenlinnan 
käräjäoikeus 30.6.2004; Turun hovioikeus 13.6.2005), jossa suomalainen yritys käytti hyväksi 
ulkomaalaisten työntekijöiden heikkoa asemaa taloudellisessa hyötymistarkoituksessa (ks. Autio – Karjala 
2012, 193).   



 

32 
 

asemaan asettaminen. Työsyrjinnän määritelmä täyttyy siten jo lievemmissä tilanteissa 

kuin kiskonnantapaisen työsyrjinnän. Lain esitöiden mukaan työsyrjintä ei ole kuitenkaan 

työsyrjinnän törkeä tekomuoto, eikä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tuomitseminen 

edellytä teon katsomista kokonaisuutena arvostellen törkeäksi. Kiskonnantapainen 

työsyrjintä on työsyrjinnän erityistilanne, kuten työsyrjintä puolestaan syrjinnän (RL 11:11) 

erityistilanne. 77  

Sillä, tapahtuuko syrjintä RL 47:3 1 vai 2 kohdassa tarkoitetulla perusteella, ei ole 

merkitystä. Säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä tosin arvellaan, että työsyrjintää 

todennäköisesti tapahtuisi 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöön liittyvien 

syrjintäperusteiden yhteydessä. 78 Tilastojen valossa kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä 

yleisin syrjintäperuste on ollut kuuluminen etniseen tai kansalliseen vähemmistöön. 79 

Syrjintävertailu tehdään samalla tapaa kuin työsyrjinnässä, mutta huomattavan 

epäedulliseen asemaan asettamisen soveltamiskynnys on luonnollisesti korkeammalla kuin 

epäedulliseen asemaan asettamisen. Kiskonnantapaisen työsyrjinnän edellytyksenä on 

myös työntekijän heikomman aseman hyväksikäyttäminen. Säännöksen mukaan heikompi 

asema voi johtua työnhakijan tai työntekijän taloudellisesta tai muusta ahdingosta, 

riippuvaisesta asemasta, ymmärtämättömyydestä, ajattelemattomuudesta tai 

tietämättömyydestä. Myös työsyrjintäsäännös soveltuu tilanteisiin, joissa käytetään 

hyväksi työnhakijan tai työntekijän heikompaa tai hädänalaista asemaa, mutta toisin kuin 

kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä, työsyrjinnässä hyväksikäyttämistä ei edellytetä.  

Säännöksen mukaisesta taloudellisesta ahdingosta voi olla kysymys esimerkiksi silloin, kun 

työntekijällä ei ole mahdollisuutta toimeentuloon ilman kyseessä olevaa työtä. 

Taloudellisen ahdingon ohella mainittu muu ahdinko voi puolestaan voi johtua esimerkiksi 

asunnottomuudesta tai jonkin sairauden hoitoon välttämättömän lääkkeen tarpeesta. 

Riippuvaisen aseman taustalla voi olla tekijöitä kuten sukulaisuus- tai perhesuhde, 

velkasuhde, oleskelu jossain laitoksessa, riippuvaisuus huumausaineen toimittajasta, 

matkustusasiakirjojen luovuttaminen toiselle henkilölle tai esimerkiksi uhkaus paljastaa 

 
77 HE 151/2003 vp., 10-11.  
78 HE 151/2003 vp., 10. 
79 Nieminen ym. 2020, 68. 
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työntekijä viranomaiselle hänen tekemänsä rikoksen tai luvattoman maassa oleskelun 

vuoksi. 80 

Ymmärtämättömyys, ajattelemattomuus ja tietämättömyys eroavat myös jossain määrin 

sisällöltään. Ymmärtämättömyydellä viitataan erityisesti työntekijän Suomen 

työlainsäädäntöä koskevaan tietämättömyyteen ja kokemattomuuteen työsuhteensa 

ehtoihin ja työoloihinsa liittyen. Se voi ilmetä myös kielitaidottomuuden kautta syntyvänä 

ymmärtämättömyytenä. Hallituksen esityksessä todetaan, että tietämättömyydestä ja 

kielitaidon puutteista johtuen ulkomaisella työntekijällä on usein rajalliset mahdollisuudet 

hankkia tietoa Suomen työlainsäädännöstä ja toimintatavoista. Monet heistä 

työskentelevätkin suulliseen työsopimuksen varassa tai ymmärtämättä sanaakaan 

allekirjoittamansa työsopimuksen sisällöstä. 81 Ajattelemattomuus tässä yhteydessä viittaa 

erityisesti siihen, että työntekijä ei tule edes ajatelleeksi työsuhteen tarkempia ehtoja tai 

työoloja, koska on tyytyväinen siitä, että on ylipäätään saanut työtä. 82 

Huomattavan epäedullinen asema voi ilmetä esimerkiksi muihin työntekijöiden verrattuna 

huomattavasti alhaisemman palkan maksamisena tai epäasiallisina työaikoina. 83 

Tilanteissa on usein kysymys taloudellisen hyödyn tavoittelusta asettamalla heikommassa 

asemassa oleva ihminen eriarvoiseen asemaan. Tuomioistuinratkaisujen perusteella 

kiskonnantapainen työsyrjintä on ollut yleisintä ravintola- ja rakennusalalla. Ongelmia on 

ollut myös siivous- ja puutarha-alalla sekä ulkomaisten marjanpoimijoiden kohdalla. 84 

Epäedulliseen ja huomattavan epäedulliseen asemaan asettamista arvioitiin Pirkanmaan 

käräjäoikeuden kiskonnantapaista työsyrjintää koskevassa ratkaisussa (joka 

syyksilukemisen osalta pysytettiin samana myöhemmin Varsinais-Suomen hovioikeudessa 

85). Epäedullisen aseman käräjäoikeus katsoi ilmenevän tapauksessa siinä, ettei 

asianomistajille ole maksettu työstä palkkaa lähes ollenkaan tai juurikaan sekä siinä, että 

asianomistajilla oli teetetty jatkuvasti ylipitkiä työpäiviä ja osin ilman lepopäiviä. 

Huomattavan epäedullisen aseman puolestaan katsottiin ilmenevän siten, että 

verrattaessa, millä ehdoilla vastaaja olisi voinut teettää samaa työtä suomalaisilla 

 
80 HE 103/2014 vp., 13. 
81 HE 151/2003 vp., 8. 
82 HE 103/2014 vp., 13. 
83 HE 151/2003 vp., 11. 
84 HE 103/2014 vp., 21.  
85 Turun hovioikeus 23.11.2018, R 17/1446. 
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työntekijöillä, vastaaja on asettanut asianomistajat huomattavan epäedulliseen asemaan 

syytteessä kuvatulla tavalla. 86  

Turun hovioikeuden käsiteltävänä vuonna 2014 olleessa melko laajassa 

ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden hyväksikäyttötapauksessa 87 arvioitiin useamman 

asianomistajan kohdalla kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttymistä. 

Työsyrjinnän tunnusmerkistön katsottiin täyttyneen niidenkin asianomistajien osalta, 

joiden kohdalla kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistön täyttymistä ei voitu 

osoittaa. Hovioikeus lähti ratkaisun perusteluissa keskeisesti sen arvioinnista, oliko 

asianomistaja ollut taloudellisessa ahdingossa ja oliko syytetty käyttänyt taloudellista 

ahdinkoa hyväkseen. Aluksi hovioikeus totesi myös, että koska kiskonnantapainen 

työsyrjintä täyttää aina myös työsyrjinnän tunnusmerkistön, voi vastaajan teko tulla 

rangaistavaksi työsyrjintänä silloin, kun taloudellinen ahdinko jää näyttämättä. 

 

Taloudellisen ahdingon arvioinnin osalta hovioikeus katsoi, että taloudellisen ahdingon 

olemassaoloa ei voida perustaa vain siihen, että asianomistaja on turvapaikanhakija. 

Taloudellisen ahdingon edellytykset voivat täyttyä niiden turvapaikanhakijoiden kohdalla, 

joilla ei ole varallisuutta ja tuloina on vain pieni kuukausittainen vastaanottoraha, mutta 

asia on erikseen arvioitava, sillä turvapaikanhakijalla voi olla esimerkiksi lähtömaassaan 

varallisuutta tai hänellä voi olla edellytykset saada työtä työehtosopimusten mukaisella 

vähimmäispalkalla. Hovioikeus katsoi, että taloudellisen ahdingon arvioinnissa kantaa on 

otettava myös asianomistajan tilanteeseen ja siihen, voidaanko hänen jostain syystä 

edellyttää selviytyvän työehtosopimusten mukaista vähimmäispalkkaa alhaisemmalla 

tulotasolla. Tällaisen tilanteen todettiin voivan olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos kyseessä 

on nuori opiskelija, jolla ei ole velkaa, eikä elatusvelvollisuutta. Toisaalta 

turvapaikanhakijoiden osalta katsottiin, että oleskeluluvan tarve ja sen täyttymiseksi 

vaadittava tietty tulotaso on otettava huomioon taloudellista ahdinkoa aiheuttavina 

tekijöinä erityisesti tilanteissa, joissa henkilöllä on huonot työllistymismahdollisuudet. 

Taloudellinen ahdinko ei tapauksessa täyttynyt esimerkiksi tilanteessa, jossa 

asianomistajalle oli maksettu 9,5 euron tuntipalkkaa, joka ylitti hieman yleissitovan 

 
86 Pirkanmaan käräjäoikeus 31.5.2017, R 16/652. 
87 Turun hovioikeus 10.3.2014, R 13/1070. 
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työehtosopimuksen mukaisen vähimmäistuntipalkan ja jossa katsottiin, että 

rikosoikeudellisesti merkityksellisellä todennäköisyydellä ei voida päätyä siihen, ettei 

hänellä ole ollut mahdollisuutta työllistyä muulle työnantajalle yleissitovan 

työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Taloudellisen ahdingon olemassaolo ei tullut 

näytetyksi myöskään tilanteessa, jossa asianomistajalla oli perittyä omaisuutta 

kotimaassaan, eikä hän ollut myöskään tuonut töihin hakeutumisen osalta esiin sellaisia 

syitä, jotka olisivat tukeneet taloudellista ahdinkoa. 88 

 

Kiskonnantapainen työsyrjintä on työsyrjinnän tapaan vain tahallisena rangaistava. Tekijän 

tulee mieltää loukatun olevan hädänalaisessa tai heikossa asemassa. On katsottu, että 

kiskonnantapaista työsyrjintää koskeva säännös on ilmeisesti tarkoitettu sovellettavaksi 

lähinnä palkanmaksua ja työaikojen noudattamista koskevissa tilanteissa. 89 Säännöstä ei 

myöskään sovelleta, jos muualla laissa teosta säädetään ankarampi rangaistus. 

Kiskonnantapainen työsyrjintä näin ollen syrjäyttää kiskonnan, mutta törkeä kiskonta, 

kuten myös ihmiskauppa, syrjäyttää kiskonnantapaisen työsyrjinnän. 90 

Työsyrjinnän ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän välistä rajanvetoa eli epäedulliseen 

asemaan ja huomattavan epäedulliseen asemaan asettamisen välistä rajanvetoa 

 
88 Tunnusmerkistötekijöiden täyttymisen arvioinnissa ja perusteluissa oli erityisesti käräjäoikeustasolla 
huomattavissa jonkinlaisia epäjohdonmukaisuuksia, jotka voivat toki selittyä myös perustelujen 
epäjohdonmukaisella tai hieman epätarkalla esitys- tai kirjoitustavalla. Esimerkiksi eräässä ratkaisussa 
käräjäoikeus katsoi vastaajan pystyneen palkkaamaan asianomistajat palvelukseensa ja teettämään heillä 
hyvin pitkiä työpäiviä sen vuoksi, että asianomistajilla ei puuttuvien työlupien vuoksi ollut muuta 
mahdollisuutta työllistyä Suomessa. Vastaajan todettiin siten asettaneen ilman painavaa, hyväksyttävää 
syytä asianomistajat heidän kansallisen alkuperänsä, kansallisuutensa, rodun ja kielen vuoksi epäedulliseen 
asemaan. Käräjäoikeuden ratkaisun perusteluista poiketen (ratkaisuun sinällään vaikuttamatta) voisi nähdä 
myös niin, että edellä mainitussa oli enemmänkin kyse sen arvioimisesta, olivatko asianomistajat 
tunnusmerkistönmukaisessa taloudellisessa tai muussa ahdingossa tai riippuvaisessa asemassa. Ei niinkään 
painavan, hyväksyttävän syyn tai kansallisen alkuperän, kansallisuuden, rodun tai kielen vaikutuksen 
arvioinnista, mihin esitetyn kirjoitustavan perusteella voisi päätyä. Myöhemmin perusteluissa käräjäoikeus 
toteaa kyllä vastaajien olleen taloudellisen ahdinkonsa vuoksi myös riippuvaisia vastaajasta sekä täysin 
tietämättömiä työntekijöiden oikeuksista Suomessa, mutta ei tässä yhteydessä. (Pirkanmaan käräjäoikeus 
31.5.2017, R 16/652) Toisessa ratkaisussa todetaan, esimerkiksi että asianomistajan ymmärtämättömyyttä 
(liittyen puutteisiin kielitaidossa ja tietämättömyyteen työnantajan velvollisuuksista tai omista 
oikeuksistaan) on ollut mahdollisuus käyttää hyväksi ja että syrjintäperuste siltä osin voisi täyttyä. (Päijät-
Hämeen käräjäoikeus 22.10.2020, R 20/1610). Syrjintäperusteilla yleisesti viitattaneen 
työsyrjintäsäännöksessäkin (RL 47:3.1 kohta 1 ja kohta 2) mainittuihin syrjintäperusteisiin 
(pysyväisluonteiset henkilön ominaisuudet tai yksityiselämän alaan kuuluvat asiat tai toisaalta 
kansalaisvapauksien käyttöön liittyvät seikat). Ratkaisussa käytetään kyseistä käsitettä muutoinkin hieman 
epäjohdonmukaisesti. 
89 HE 103/2014 vp., 34-35. 
90 HE 103/2014 vp., 13. 
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työsyrjinnän tunnusmerkistötekijät täyttävissä tapauksissa on käyty myös rahamääriin 

perustuen. Satakunnan käräjäoikeuden ja Vaasan hovioikeuden arvioitavana olleessa 

tapauksessa 91 syyttäjä katsoi kysymyksessä olleen kiskonnantapaisen työsyrjinnän (ei 

pelkän työsyrjinnän) nimenomaan asianomistajalle jo maksetun korvauksen suuruuden 

perusteella. Kyseessä oli 13 500 euron korvaus. Rikosasian teonkuvaus koski noin 1,5 v 

pituista aikaa, mutta oikeus katsoi, että kyseessä oli korvaus koko työsuhteen eli noin neljän 

vuoden ajalta. Tekoaikana maksamatta jääneiden palkkojen osuudeksi jäi näin 3 600 euroa, 

jonka ei katsottu olevan niin suuri summa, että suoraan sen perusteella olisi voinut katsoa 

olevan kyse kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä tai huomattavan epäedulliseen asemaan 

asettamisesta. Teossa katsottiin olleen kyse työsyrjinnästä. 

 

3.3 Muu rikosoikeudellisesti arvioitavaksi tuleva alipalkkaus  
 

3.3.1 Petos ja kiskonta 
 

Kuten alussa todettiin, työsyrjinnän ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän lisäksi rikoksena 

arvioitavaksi tulevat alipalkkaustilanteet voivat joissain tapauksissa täyttää myös petoksen 

(RL 36:1, 36:2, 36:3) tai kiskonnan (RL 36:6, 36:7) eri muotojen tunnusmerkistön ja 

vakavimpiin tapauksiin voi liittyä myös ihmiskaupan (RL 25:3, 25:3 a) piirteitä. Näissä 

tunnusmerkistöissä ei ole mukana syrjintäelementtiä, eikä edellä käsiteltyihin 

syrjintärikoksiin liittyvää vertailuasetelmaa. Kyseiset tunnusmerkistöt käydään seuraavassa 

pääpiirteissään läpi. 

 

Petoksesta säädetään rikoslain 36 luvun 1 §:ssä seuraavasti 

Joka, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä taikka 
toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä tai erehdystä hyväksi käyttämällä saa toisen 
tekemään tai jättämään tekemättä jotakin ja siten aiheuttaa taloudellista vahinkoa 

 
91 Satakunnan käräjäoikeus 30.12.2015, R 15/1371 ja Vaasan hovioikeus 4.4.2016, R 16/200 (hovioikeus 
pysytti käräjäoikeuden ratkaisun). Samassa tapauksessa viitattiin siihen, että hovioikeus on (ratkaisussa THO 
2013:8), tehdessään eroa puolestaan kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan välillä, katsonut 
kysymyksen olevan kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, kun asianomistajien palkkasaatavat olivat noin 37 
000 euroa ja 10 000 euroa. Kyseisessä tapauksessa hovioikeus kuitenkin totesi, että työntekijöiden 
hyväksikäytön jatkumon eri ilmiöitä eli työsyrjintää, kiskonnantapaista työsyrjintää ja ihmiskauppaa 
eroteltaessa tulisi keskittyä arvioimaan tapausten kokonaisuutta, eikä yksittäisiä tunnusmerkkejä 
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erehtyneelle tai sille, jonka eduista tällä on ollut mahdollisuus määrätä, on 
tuomittava petoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Rikoslain 36 luvun 2 § koskee törkeää petosta ja 3 § lievää petosta. Petosta koskevan 

rangaistussäännöksen voisi ajatella tulevan sovellettavaksi lähinnä tilanteissa, joissa 

työnantaja johtaa työntekijää harhaan.  Alipalkkausta sivuava törkeänä petoksena 

rangaistavaksi tullut tilanne oli kyseessä käräjäoikeuden arvioitavaksi tulleessa 

tapauksessa, jossa työnantajan edustaja oli erehdyttänyt verohallinnon maksamaan 

kahden ulkomaalaistaustaisen työntekijän veronpalautukset henkilökohtaiselle tililleen. 

Hän oli yrityksen tilinumeron sijaan ilmoittanut verottajalle henkilökohtaisen tilinumeronsa 

ja käyttänyt rahat omiin tarkoituksiinsa. Samaan tapaukseen liittyi myös kiskonnantapainen 

työsyrjintä. 92 

Kiskontasäännöksellä puolestaan on läheinen yhteys kiskonnantapaiseen työsyrjintään, 

joten kiskontasäännöksen lähempi tarkastelu on paikallaan tästäkin syystä. 

Kiskonnantapaista työsyrjintää koskeva säännös vastaa myös sanamuodoltaan soveltuvin 

osin kiskontaa koskevaa säännöstä (RL 36:6), jonka ensimmäinen momentti kuuluu 

seuraavasti 

Joka käyttämällä hyväksi toisen taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista 
asemaa, ymmärtämättömyyttä tai ajattelemattomuutta jonkin sopimuksen tai muun 
oikeustoimen yhteydessä hankkii tai edustaa itselleen tai toiselle taloudellista etua, 
joka on selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen, on tuomittava kiskonnasta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Kiskontasäännöksen tarkoituksena on näin ollen ehkäistä sopimussuhteen heikomman, 

mahdollisesti hädänalaisessa asemassa olevan, osapuolen hyväksikäyttämistä. 

Samankaltaisiin tilanteisiin siviilioikeudellisissa asioissa soveltuu oikeustoimilain mukaisia 

pätemättömyysperusteita koskeva OikTL 31 §, jonka mukaan kiskontasäännöstä 

vastaavissa olosuhteissa syntynyt sopimus on pätemätön. 93 Rikoslain esitöiden mukaan 

kiskontatunnusmerkistö onkin tarkoitettu vastaamaan oikeustoimilain 31 §:ää. 94 

Työsopimuksen ollessa myös oikeustoimilain mukainen sopimus (tätä on käsitelty 

tarkemmin tämän tutkielman luvussa 2.3), soveltuu kyseinen säännös myös työsopimuksen 

 
92 Satakunnan käräjäoikeus 25.1.2013, R 12/576. 
93 Nuutila –Majanen 2008, 1001. 
94 HE 66/1988 vp., 138. 
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arviointiin. Asiasta on säädetty myös työsopimuslain 10:1:ssä, jossa viitataan 

oikeustoimilain 3 luvun mukaisiin pätemättömyysperusteisiin. 

Oikeuskäytännön ja lain esitöiden perusteella rangaistavaksi on tarkoitettu säätää 

heikomman taloudellinen hyväksikäyttö vain molemminpuolisesti vastikkeellisissa 

sopimussuhteissa. 95 Epäsuhtainen taloudellinen etu voi sisältyä joko itse sopimusehtoihin 

tai se voidaan saada sopimusneuvotteluissa 96. Kiskontasäännöksen tarkoituksena on 

suojata heikompaa osapuolta vapaaehtoisilta, mutta kohtuuttomilta oikeustoimilta. Näin 

ollen heikomman osapuolen suostumus ei vaikuta teon rangaistavuuteen, vaan teko on 

rangaistava, vaikka hän itse, ahdingostaan johtuen, olisi ehdottanut kohtuuttomia 

sopimusehtoja. 97 Heikomman osapuolen suostumus on käsillä monissa työntekijän 

hyväksikäyttötilanteissa. 

Kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja kiskonnan välistä suhdetta on käsitelty 

kiskonnantapaista työsyrjintää koskevan säännöksen rikoslakiin lisäämistä koskevassa 

hallituksen esityksessä 98. Hallituksen esityksen mukaan rikoslain säännös kiskonnasta 

soveltuu lähtökohtaisesti myös kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Kiskonnantapaista 

työsyrjintää koskeva säännös on kuitenkin erityissäännös suhteessa kiskontaa koskevaan 

rangaistussäännökseen ja sellaisena syrjäyttää kiskontaa koskevan säännöksen. 

Kiskontasäännös voisikin soveltua lähinnä silloin, kun kyse ei ole työnantajan ja työntekijän 

välisestä suhteesta. Mikäli sen sijaan törkeää kiskontaa koskevan rangaistussäännöksen (RL 

36:7) tunnusmerkistö täyttyy, syrjäyttää törkeää kiskontaa koskeva säännös 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän. Näin ollen kiskonnantapainen työsyrjintä voi 

toissijaisuuslausekkeensa mukaisesti tulla tietyissä tapauksissa arvioitavaksi myös törkeänä 

 
95 Ks. erityisesti KKO 2015:62, jossa käsitellään sitä, voiko kiskontasäännös soveltua vastikkeettomaan 
oikeustoimeen. Tapauksessa oli kyse humalatilaa hyväksikäyttäen vastikkeetta saaduista tavaroista, 
palveluista ja rahasta. Koska kysymys oli lahjoista, joilla ei ollut yhteyttä muihinkaan sopimuksiin tai 
oikeustoimiin, KKO totesi, että kiskonnan tunnusmerkistö ei täyttynyt. Oikeussuojaa tällaisessa tapauksessa 
voivat KKO:n mukaan tarjota RL 36:1 ja RL 36:2 petosrikosta koskevat rangaistussäännökset ja 
oikeustoimilain 31 §. Ratkaisussa KKO tarkastelee myös rikoslain kiskontasäännökseen ja oikeustoimilain 31 
§:ään liittyvää lainsäädäntöhistoriaa ja säännösten keskinäistä yhteyttä. Tarkastelun tuloksena KKO tulee 
johtopäätökseen, että oikeustoimilain säätämisen jälkeiset rikoslain muutokset viittaavat siihen, että 
kiskonta lahjojen ja muiden vastikkeettomien oikeustoimien yhteydessä olisi tarkoitettu edelleen jättää 
rangaistavuuden ulkopuolelle siviilioikeudellisten seuraamusten varaan; Myös HE 66/1988 vp., 139. 
96 HE 66/1988 vp., 139. 
97 Nuutila –Majanen 2008, 1002-1003. 
98 HE 151/2003 vp. 
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kiskontana, joka on myös rikoksena ankarammin rangaistava. Tällöin kyse voi olla myös 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän törkeästä tekotavasta. 

Rikoslain 36 luvun 7 §:ssä törkeä kiskonta on määritelty seuraavasti 

Jos kiskonnassa 

1) tavoitellaan huomattavaa hyötyä, 

2) aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, 

3) rikoksentekijä käyttää häikäilemättömästi hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai 
muuta turvatonta tilaa tai 

4) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti 

ja kiskonta on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava 
törkeästä kiskonnasta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 
neljäksi vuodeksi. 

Ankaroittamisperusteet on säännöksessä lueteltu tyhjentävästi 99. Tällöin edellytetään 

huomattavan hyödyn tavoittelua, huomattavan tai erityisen tuntuvan vahingon 

aiheuttamista, toisen erityisen heikkouden tai turvattoman tilan häikäilemätöntä 

hyväksikäyttöä taikka erityistä suunnitelmallisuutta. Tunnusmerkistön täyttymiseksi 

vähintään yhden neljästä ankaroittamisperusteesta tulee olla käsillä ja teon myös 

kokonaisuutena arvostellen törkeä. Vaikka törkeää kiskontaa ei voidakaan pitää 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän törkeänä tekomuotona, voivat kiskonnantapaisen 

työsyrjinnän moitittavimmat muodot voivat tulla arvioitaviksi törkeänä kiskontana 100. 

Törkeä kiskonta ei ollut rikosnimikkeenä yhdessäkään tätä tutkielmaa varten saaduista 

ratkaisuista 101. Tietopyyntö toki koskikin työsyrjintään ja kiskonnantapaiseen työsyrjintään 

liittyviä ratkaisuja, mutta niitä ankarammin tuomittavana rikoksena myös törkeä kiskonta 

voisi sisältyä tekoihin, joita sama syyte koskee, sillä joukossa oli kuitenkin esimerkiksi 

ihmiskauppasyytteitä ja niille rinnakkaisena tai vaihtoehtoisena syytteenä 

kiskonnantapaista työsyrjintää koskevia syytteitä. Törkeä kiskonta voisi täyttyä joissain 

 
99 HE 66/1988 vp., 140. 
100 Melander 2004, päivittyvän verkkojulkaisun kohta II Rikoslajit, 35. RL 47: Työrikokset > 
kiskonnantapainen työsyrjintä; HE 151/2003 vp., 17. 
101 Yhdessä ratkaisussa käräjäoikeus viittaa siihen, että kiskonnantapaista työsyrjintää koskevan säännöksen 
sanamuoto vastaa kiskontaa koskevan säännöksen sanamuotoa. Ratkaisun perusteluissa jatketaan, että 
koska syyttäjä ei teonkuvauksessa ole väittänyt, että vastaaja olisi saanut kysymyksessä olevan 
oikeustoimen johdosta itselleen tai toiselle taloudellista etua, ei kiskontasäännöksellä ole asiassa 
merkitystä. (Satakunnan käräjäoikeus 30.12.2015, R 15/1371) 
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tapauksissa, joissa ihmiskaupan tunnusmerkistö ei täyty ja toisaalta törkeä kiskonta ei 

edellytä syrjintäelementtiä, jota puolestaan kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä 

edellytetään. Näin ollen törkeän kiskonnan tunnusmerkistön täyttyminen olisi mahdollista 

joissain sellaisissakin tapauksissa, joissa kiskonnantapainen työsyrjintä ei täyty. Myös 

Kimpimäki 102 kiinnittää huomiota siihen, että monissa ulkomaisen työvoiman 

hyväksikäyttöön liittyvissä tapauksissa ei esitetä syytettä törkeästä kiskonnasta tai 

ihmiskaupasta, vaan vain kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Tällöin syytteen 

teonkuvauksessa ei huomioida vakavampien rikosten tunnusmerkkejä, eivätkä teot 

syytesidonnaisuuden myötä voi tulla sellaisina arvioiduiksi.  

Törkeä kiskonta oli kuitenkin kyseessä Turun hovioikeuden vuodelta 2014 olevassa 

ratkaisussa, jossa juuri ihmiskaupan tekotapa niin värväämisen kuin majoittamisenkin 

osalta jäi näyttämättä (ihmiskaupan tunnusmerkistöä käsitellään tarkemmin seuraavassa 

alaluvussa). Tapauksessa oli kyse laajemmasta työntekijöiden hyväksikäyttötapauksesta, 

jossa syyttäjä yhden asianosaisen osalta syytti vastaajaa ensisijaisesti törkeästä 

ihmiskaupasta ja toissijaisesti törkeästä kiskonnasta. Törkeän kiskonnan tunnusmerkistön 

täyttymisen osalta hovioikeus totesi vastaajan käyttäneen hyväkseen asianomistajan 

taloudellista ahdinkoa sekä tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä Suomen 

lainsäädännöstä ja työntekijöiden oikeuksista. Vastaaja oli edustanut itselleen ja 

yrityksilleen taloudellista etua, joka oli selvästi epäsuhteessa vastikkeeseen. Tapauksessa 

asianomistaja oli työskennellyt vastaajan yrityksissä ensin noin viiden ja puolen kuukauden 

ajan ja myöhemmin noin yhdeksän kuukauden ajan ja hänen yleissitovan 

työehtosopimuksen perusteella laskettu palkkansa olisi tuolta ajalta ollut 28 583,79 euroa, 

mutta hänelle oli maksettu palkkaa vain 1 879,37 euroa. Taloudellisessa ahdingossa 

asianomistajan katsottiin olleen, koska hän oli turvapaikanhakija ja sai vain noin 300 euroa 

vastaanottorahaa kuukaudessa, eikä tullut ilmi, että hänellä olisi varallisuutta tai muita 

merkittäviä tuloja tai etuuksia. Lisäksi kielitaidon ja koulutuksen puutteet rajoittivat 

merkittävästi hänen työllistymismahdollisuuksiaan ja hän uskoi olevansa velkaa vastaajalle. 

Teko katsottiin myös kokonaisuutena törkeäksi. 103 

 

 
102 Kimpimäki 2021, 803. 
103 Turun hovioikeus 10.3.2014, R 13/1070. 
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3.3.2 Ihmiskauppa 
 

Ihmiskauppaa koskevalla sääntelyllä (RL 25:3 – 3 a) on kytköksiä kiskonnantapaisen 

työsyrjinnän sääntelyyn ja ne ovat toistensa lähirikoksia. Silloin, kun kiskonnantapaisen 

työsyrjinnän tilanne lähenee törkeän kiskonnan tunnusmerkistöä, lähentynee se myös 

ihmiskaupan tunnusmerkistöä. 104 On myös esitetty, että ihmiskauppasäännökseen 

turvaudutaan varovasti ja osa rikoksista tuomitaan kiskonnantapaisena työsyrjintänä, 

vaikka ne täyttäisivät myös ihmiskaupan tunnusmerkistön. 105 

 

Rikoslain 25 luvun 3 §:ssä ihmiskauppa määritellään seuraavasti 

Joka 

1) käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta tilaa taikka toista 
painostamalla, 

2) erehdyttämällä toista tai tämän erehdystä hyväksi käyttämällä, 

3) maksamalla korvauksen toista määräysvallassaan pitävälle henkilölle tai 

4) ottamalla vastaan sellaisen korvauksen 

ottaa toisen määräysvaltaansa, värvää toisen taikka luovuttaa, kuljettaa, 
vastaanottaa tai majoittaa toisen hänen saattamisekseen 20 luvun 9 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun tai siihen rinnastettavan seksuaalisen hyväksikäytön 
kohteeksi, pakkotyöhön tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin taikka 
elimien tai kudoksien poistamiseksi, on tuomittava ihmiskaupasta vankeuteen 
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. 

Ihmiskaupasta tuomitaan myös se, joka ottaa määräysvaltaansa kahdeksaatoista 
vuotta nuoremman henkilön taikka värvää, luovuttaa, kuljettaa, vastaanottaa tai 
majoittaa tämän 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa, vaikka mitään 1 momentin 
1–4 kohdassa tarkoitettua keinoa ei olisi käytetty. (19.12.2014/1177) 

Yritys on rangaistava. 

Kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja ihmiskaupan tunnusmerkistöjen kuvaukset rikoksen 

kohteena olevan henkilön hyväksikäyttökeinoista voidaan tulkita osin päällekkäisiksi ja 

rikokset saattavat rinnastua toisiinsa. Ihmiskauppaa koskevassa säännöksessä käytetään 

keinojen osalta ilmaisua ”käyttämällä hyväksi toisen riippuvaista asemaa tai turvatonta 

tilaa ja kiskonnantapaista työsyrjintää koskevassa säännöksessä puolestaan ”käyttämällä 

 
104 Melander 2004, päivittyvän verkkojulkaisun kohta kohta II Rikoslajit, 35. RL 47: Työrikokset > 
kiskonnantapainen työsyrjintä. 
105 HE 103/2014 vp., 34. 
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hyväksi työnhakijan tai työntekijän taloudellista tai muuta ahdinkoa, riippuvaista asemaa, 

ymmärtämättömyyttä, ajattelemattomuutta tai tietämättömyyttä”. Päällekkäisyys koskee 

erityisesti ahdingon ja riippuvaisen aseman hyväksikäyttöä. Keskeinen ero säännöksien 

välillä liittyy kuitenkin siihen, millaiseen asemaan työntekijät keinon käyttämisen 

perusteella päätyvät. Siinä missä kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä kyse on huomattavan 

epäedulliseen asettamisesta, on ihmiskaupassa kyse pakkotyöstä tai muista ihmisarvoa 

loukkaavista olosuhteista. Ihmiskauppaa ja paritusta koskevassa hallituksen esityksessä 

vuodelta 2014 106 todetaan kiskonnanpaista työsyrjintää koskevan pykälän perustelujen 

olevan niukat pykälän rikoslakiin lisäämistä koskevassa hallituksen esityksessä vuodelta 

2003 107.  Sen arvellaan kuitenkin olevan tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä palkanmaksua 

ja työaikojen noudattamista koskevissa tilanteissa, jolloin vakavammissa tilanteissa 

sovellettavaksi tulisi ihmiskauppaa koskeva säännös.  

Hyväksikäyttötilanteissa on kuitenkin yhteneväisiä piirteitä, jotka tyypillisesti koskevat 

alipalkan maksamista, pitkien työpäivien teettämistä, vapaapäivien vähäisyyttä sekä työn 

ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtymistä. Erityisesti ihmiskaupan osalta on huomattava, 

että se ei ole hetkellistä kaupantekoa, eikä liity vain rekrytointi- ja kuljetusvaiheeseen. 

Ihmiskaupassa, mutta myös kiskonnantapaisessa työsyrjinnässä, kyseessä on usein 

prosessi, jossa uhrin ja tekijän välinen valtatasapaino voi muuttua ja jossa uhrin riippuvuus 

tekijästä tai erityinen haavoittuvuus syntyä vasta myöhemmässä vaiheessa. Kyse on 

kokonaisarvioinnista. 108 Ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistön täyttymisen osalta ei ole 

ratkaisevaa merkitystä sillä, onko asianomistaja menettänyt vapautensa, vaan olennaista 

on se, onko hän menettänyt mahdollisuutensa toimia haluamallaan tavalla. Hän voi 

esimerkiksi asua omassa asunnossaan, jos hänen siitä huolimatta voi katsoa olevan 

rikoksentekijän määräysvallan alainen. 109 Ihmiskaupan keinoin luotu määräysvalta ei usein 

näy ulospäin, sillä se voi perustua psyykkiseen kontrolliin ja alistamiseen, jolloin uhri ei 

esimerkiksi pelkotilan vuoksi voi toimia haluamallaan tavalla. Keinot voivat myös olla hyvin 

 
106 HE 103/2014 vp. 
107 HE 151/2003 vp. 
108 Roth 2010, 287.  
109 HE 103/2014 vp., 24. 
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hienovaraisia, minkä vuoksi esimerkiksi käsitteitä riippuvainen asema ja turvaton tila ei 

nykykäytännön mukaan tulisi tulkita korostetun suppeasti. 110 

Vaikka ihmiskauppasäännöksessä käytetty pakkotyö-termi nähdään ongelmalliseksi, sen on 

kuitenkin nähty olevan omiaan selventämään kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja 

ihmiskaupan välistä rajanvetoa. 111 Ihmiskauppa on vapauteen kohdistuva rikos, 

kiskonnantapainen työsyrjintä on tarkoitettu nimenomaan syrjintää koskeviin tilanteisiin. 

112 Toisaalta on todettu, että räikeimmillään kiskonnantapainen työsyrjintä on lähellä 

ihmiskauppaa, jos työtä teetetään kohtuuttomasti työsuojelullisia näkökohtia 

huomioimatta tai epäinhimillisissä oloissa. 113 Ihmiskaupparaportoija on todennut, että 

ihmiskauppaa koskevia tunnusmerkistöjä sovelletaan varsin harvoissa tapauksissa 

silloinkin, kun niiden soveltamiseen olisi edellytyksiä. Niiden sijaan sovelletaan herkästi 

kiskonnantapaista työsyrjintää. Työperäistä ihmiskauppaa koskevan lainsäädännön on 

kuitenkin arvioitu olevan riittävää ja syyn olevan puutteellisissa tulkintaohjeissa. 114 

Koska esimerkiksi ILO määritelmä pakkotyöstä sisältää sen, että työntekijä ei ole 

vapaaehtoisesti tarjoutunut työhön, rajautuvat pakkotyön ulkopuolelle sellaiset tapaukset, 

joissa kyse on minimipalkan alituksista, huonoista työsuhteen ehdoista tai haitallisista 

työoloista sekä tilanteet, joissa henkilö kokee, ettei taloudellisista syistä voi päättää 

työsuhdetta.  Ihmiskaupan uhrin suostumuksella ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli 

suostumus on saatu epäasiallisia keinoja käyttäen. Jos työntekijää on esimerkiksi 

erehdytetty työsuhteen luonteesta ja ehdoista, vähentää tämä uhrin alkuperäisen 

suostumuksen merkitystä. Myös suostumuksen pätevyyden arvioinnissa tulisikin 

huomioida kaikki olosuhteet. 115 

 
110 HE 103/2014 vp., 51.; LaVM 15/2014 vp., 3., jossa lakivaliokunta tarkentaa aiempaa (LaVM 4/2004 vp.) 
suppean tulkinnan kantaa. 
111 HE 103/2014 vp., 34-37. 
112 HEUNI 2011, 47. 
113 Nuutila – Melander 2008, 1279. 
114 HE 103/2014 vp., 34. 
115 THO 2013:8; Ks. myös EIT:n ratkaisu Van der Müssele v. Belgia 23.11.1983, jossa otetaan kantaa 
pakkotyön käsitteen määrittelyyn ja tulkintaan sekä uhrin alkuperäisen suostumuksen painoarvoon. EIT:n 
mukaan uhrin alkuperäisen työnteon aloittamiseen liittyvän suostumuksen painoarvon tulisi olla vain 
suhteellinen ja suostumuksen pätevyyttä tulisi sen sijaan arvioida tapauksen kaikkien olosuhteiden valossa. 
Kyseisessä tapauksessa pelkän kantajan etukäteisen suostumuksen ei katsottukaan merkitsevän sitä, 
etteikö kyseessä voisi olla pakkotyö. EIT kiinnitti huomiota siihen, että myös muut tekijät ja olosuhteet tulee 
ottaa huomioon. Näihin kuului se, oliko kantajalle asetettu taakka suhteeton.  Palkatonkin työ voi täyttää 
pakkotyön määritelmän ja työn suhteellisuutta arvioitaessa palkattomuus ja kulujen korvaamattomuus 
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Kansallisen ihmiskaupparaportoijan vuoden 2010 kertomuksessa 116 todetaan tarkastelun 

perusteella vaikuttavan siltä, että ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy Suomessa 

työperäiseen ihmiskauppaan ja siihen liittyvään työvoiman hyväksikäyttöön viittaavia 

piirteitä. Kertomuksen pohjana tarkastellun aineiston perusteella suurimmat ulkomaisen 

työvoiman käytön ongelmat liittyvät alipalkkaukseen ja ylitöiden teettämiseen ilman eri 

korvauksia. Ongelmia liittyy myös heikkoihin ja jopa epäinhimillisiin asuinoloihin, 

matkustusasiakirjojen haltuunottoon ja lisäksi työntekijöitä saatetaan kieltää 

opiskelemasta suomen kieltä, pitämästä yhteyttä suomalaisiin tai esimerkiksi 

ammattiyhdistyksiin. 117 Suomessakin ilmi tulleisiin tapauksiin on usein liittynyt 

velkaantumista esimerkiksi matkakulujen tai työnvälityksestä perittyjen maksujen vuoksi 

sekä se, että velan lyhentämisen lisäksi osa palkasta kuitataan asumisen ja ruokailun 

syntymisestä aiheutuneilla kuluilla, jolloin työntekijä ei juurikaan saa varsinaista rahassa 

maksettavaa palkkaa ja jää tämän velkavankeuden ja muiden olosuhteiden vuoksi tekijän 

määräysvaltaan. 118 Arvioitaessa ja eroteltaessa työntekijöiden hyväksikäytön jatkumon eri 

ilmiöitä eli työsyrjintää, kiskonnantapaista työsyrjintää ja ihmiskauppaa, tulisi keskittyä 

arvioimaan tapausten kokonaisuutta, eikä yksittäisiä tunnusmerkkejä. 119

 
muodostavat merkittävän tekijän. Ratkaisussa EIT kuitenkin katsoi, että palkattomuudesta ja kulujen 
korvaamattomuudesta huolimatta kyseisessä tapauksessa ei rajoitetun työtuntimäärän vuoksi ollut kyse 
pakkotyöstä. 
116 K 17/2010 vp., 128. 
117 HE 103/2014 vp., 21.  
118 Esim. Roth 2010, 278-279, 282. 
119 Esim. THO 2013:8. 
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4. Rikosoikeudellinen arviointi ja keskeiset periaatteet 
 

4.1 Rikosvastuun yleisten edellytysten täyttymisestä 
 

Sen lisäksi, että työrikosten kohdalla lainsoveltajan on huomioitava rikoslain ulkopuolinen 

työoikeudellinen sääntely, on työrikoksen lähtökohtaisesti ja ensisijaisesti täytettävä 

rikoksia koskevat rikosvastuun yleiset edellytykset. Kriminalisointi itsessään on ultima ratio 

-periaatteen mukaisesti viimesijainen keino. 120 Rikosoikeudellinen rangaistusjärjestelmä 

mahdollistaa yksilön perusoikeuksiin merkittävästi puuttuvat ja niitä rajoittavat 

seuraamukset, mistä aiheutuu myös erityinen tarve perustella kriminalisointien oikeutus. 

Ennen kriminalisointia tulisi olla harkittuna muut, rikosoikeuden ulkopuoliset 

seuraamukset ja niiden tehokkuus.  Vähäisimmät teot eivät siten yleensä ole 

kriminalisoituja, vaan jo rikosoikeudellisesti arvioitavaksi tullakseen teon on yleensä 

ylitettävä tietty merkittävyyskynnys. Työsyrjintärikosten kohdalla edellytetään myös 

tahallisuutta. 

Vakiintuneen määritelmän mukaan rikos on tunnusmerkistön mukainen 

oikeudenvastainen ja tekijässään syyllisyyttä osoittava teko. Ollakseen rikos teon on siis 

katettava niin jonkin rikoslaissa rikoksessa määritellyn rikoksen 

tunnusmerkistönmukaisuus kuin oikeudenvastaisuus ja syyllisyyskin. Rikoksen näin 

määritellyn rakenteen avulla pyritään eritellymmin arvioimaan rangaistusvastuun 

edellytysten täyttymistä 121. 

Rikoslain mukaiset rikosvastuun yleiset edellytykset ovat laillisuusperiaate, ajallinen 

soveltuvuus, laiminlyönnin rangaistavuus, vastuuikäraja, syyntakeisuus, tahallisuus ja 

tuottamus (RL 3:1-7). Vastuuvapausperusteita puolestaan ovat muun muassa 

tunnusmerkistöerehdys, kieltoerehdys, hätävarjelu, pakkotila ja voimakeinojen käyttö (RL 

 
120 Ultima ratio -periaatteesta ks. esim. Nuutila 1997, 44-46; Melander muotoilee asian siten, että ultima 
ratio -periaatteen ”ydinsisällön mukaan rikosoikeutta on lupa käyttää vain, jos käsillä ei ole toista 
rikosoikeutta moraalisesti hyväksyttävämpää ja sitä tehossaan kohtuullisissa määrin lähestyvää ja 
kohtuullisin kustannuksin toimeenpantavissa olevaa järjestelmää” (Melander 2016, 26); Muita 
kriminalisointiperiaatteita, joiden tulee täyttyä, ovat laillisuusperiaate, ihmisarvon loukkaamattomuuden 
periaate, oikeushyvien suojelun periaate ja hyöty-haitta-punninnan periaate (ks. Melander 2016, 21-28). 
Kriminalisointiperiaatteet voidaan tosin jaotella hieman eri tavoin (ks. myös esim. Korkka-Knuts – Helenius – 
Frände 2020, 17-21). 
121 Ks. esim. Korkka-Knuts – Helenius – Frände 2020, 4. 



 

46 
 

4:1-6). Rikosvastuu jakautuu näin vastuun perustaviin ja vastuusta vapauttaviin seikkoihin. 

Vastuun määrittymiseen, sitä joko laajentaen tai tarkentaen, voivat vaikuttaa erityisesti 

syyksiluettavuuteen, osallisuuteen ja laiminlyönnin rangaistavuuteen liittyvät säännökset. 

Syyksiluettavuudesta voidaan todeta, että niin työsyrjintä ja kiskonnantapainen työsyrjintä 

kuin ihmiskauppa, petos ja kiskontakin (myös sen törkeä tekomuoto) ovat vain tahallisina 

rangaistavia. Työsyrjintärikoksessa on yleensä kyse aktiivisella toiminnalla aiheutetusta 

rikoksesta, mutta kyseeseen voi tulla myös työnantajan laiminlyönti, kuten työnantajan 

valvonta- ja toimintavelvollisuuden laiminlyönti.  122 Laiminlyöntien kohdalla erityisesti 

epävarsinaisen laiminlyöntirikoksen vastuuasema voi laajentaa rikosvastuuta. 

Vastuusubjektien ja vastuuperusteiden määrittämisen apuna toimivat kyseisiä 

organisaatiomuotoja koskevat säännökset sekä sisäiset normistot ja vakiintuneet 

käytännöt. Niiden avulla voidaan määrittää esimerkiksi huolellisuus- ja 

toimintavelvollisuuksien sisältöä. 123 

Voidaan lähteä siitä, että alipalkkaukseen liittyvän teon rikosoikeudellista rangaistavuutta 

arvioitaessa on ensin selvitettävä, täyttääkö menettely jonkin rikoslain mukaisen rikoksen 

erityisen tunnusmerkistön. Tämän lisäksi on selvitettävä, kuka on rikosoikeudellisessa 

vastuussa kyseisestä rikoksesta. Työrikoksissa vastuun kohdentumiseen liittyy joskus 

ongelmia, koska työnantajana voi olla suurempikin yhteisö. Vastuussa olevan tahon 

selvittäminen on kuitenkin välttämätöntä siinä mielessä, että pystytään arvioimaan 

esimerkiksi se, onko tapauksessa ollut kyseessä tahallinen vai huolimaton toiminta ja 

soveltuuko siihen jokin anteeksiantoperuste. 124 

Työrikoksissa vastuun kohdentuminen onkin erikseen säännelty. Rangaistavaksi säädetystä 

työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka 

velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on. Arvioinnissa otetaan huomioon 

asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä 

muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen (RL 47:7). 

Työnantajalla tarkoitetaan rikoslain (RL 47:8.1 kohta 1) mukaan sitä, joka työsuhteessa 

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää 

 
122 Vattainen – Koskinen 2008, 5. 
123 Lahti 2019, 201. 
124 Kallio 2015, 188. 
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työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa. 

Työnantajan edustajalla puolestaan tarkoitetaan työnantajana olevan oikeushenkilön 

lakimääräisen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka työnantajan sijasta johtaa 

tai valvoo työtä (RL 47:8.1 kohta 2). Lain esitöissä on tuotu esiin, että vastuun ei tarvitse 

kohdentua vain yhteen henkilöön, vaan samaan rikokseen syylliseksi voidaan katsoa 

useampi henkilö. Vastuun tulisi kohdentua kaikkiin niihin, jotka ovat rangaistavalla tavalla 

myötävaikuttaneet lainvastaisen tilan syntymiseen ja jatkumiseen. 125  

Vastuun kohdentumisen ja näytön riittävyyden kysymykset eivät välttämättä ole 

yksiselitteisiä. Esimerkiksi Satakunnan käräjäoikeus katsoi kiskonnantapaista työsyrjintää 

koskeneessa ratkaisussaan126 vastaajien tekijäaseman osalta, että näytetyksi ei tullut 

puolustuksen väite siitä, että yhtiön toimitusjohtajalla olisi ollut vain muodollinen asema. 

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja joka tapauksessa oli ollut tietoinen 

tapaukseen liittyvistä palkkausjärjestelyistä ja siten vastuun kohdistuvan myös häneen. 

Käräjäoikeuden ratkaisusta poiketen Vaasan hovioikeus kuitenkin katsoi saman tapauksen 

osalta näyttämättä jääneen, että toimitusjohtajalla olisi ollut sellaista tosiasiallista 

päätösvaltaa yhtiössä, että hän olisi vastuullinen kyseisestä teosta. Hovioikeus korosti, että 

ratkaisua ei voida perustaa vain muodolliseen asemaan yhtiön hallinnossa, vaan huomiota 

on kiinnitettävä myös tosiasialliseen päätösvaltaan. Käräjäoikeus oli ratkaisussaan 

tuominnut kaikki kolme syytettyä kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, hovioikeus alensi 

tuomiota ja tuomitsi kaksi syytettyä työsyrjinnästä ja vapautti yhden (eli kyseisen 

nimelliseksi katsomansa toimitusjohtajan) rangaistusvastuusta. 127 

Vuoden 2015 alusta voimaan tulleella muutoksella kiskonnantapaiseen työsyrjintään 

liitettiin myös oikeushenkilön rangaistusvastuu (RL 47:9). Työsyrjintään oikeushenkilön 

rangaistusvastuuta ei liity. 128 Oikeushenkilön rangaistusvastuu toteutetaan 

sakkorangaistuksen eli niin sanotun yhteisösakon muodossa. Rikoksen tekijänä on 

kuitenkin aina luonnollinen henkilö, eikä oikeushenkilöä itseään pidetä rikoksentekijänä. 

 
125 HE 94/1993 vp., 176. 
126 Satakunnan käräjäoikeus 25.1.2013, R 12/576. 
127 Vaasan hovioikeus 29.8.2014, R 13/413. 
128 Työrikoksista oikeushenkilön rangaistusvastuu liittyy vain työturvallisuusrikokseen ja kiskonnantapaiseen 
työsyrjintään. Muiden työrikosten osalta on katsottu, että ne eivät sovellut yhteisövastuun piiriin parhaalla 
mahdollisella tavalla, vaikka niihin kaikkiin liittyykin sellaisia yhteisiä piirteitä, jotka puoltaisivat 
yhteisövastuun käyttöön ottamista. Ks. HE 53/2002 vp., 23 ja HE 103/2014 vp., 43. 
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Yhteisösakko ei myöskään syrjäytä varsinaisen tekijän vastuuta, mutta mikäli häntä ei 

pystytä yksilöimään tai ei muusta syystä tuomita rangaistukseen, voidaan oikeushenkilö 

kuitenkin tuomita. 129 Oikeushenkilön rangaistusvastuusta säätämisen yhteydessä 

säädettiin mahdollisuudesta määrätä liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen työsyrjintään 

syyllistynyt liiketoimintakieltoon. 130  

Työrikosten tulkinnassa turvaudutaan paitsi rikoslakiin, myös työoikeudelliseen sääntelyyn. 

Työsyrjintärikosten osalta keskeisiä ovat tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset. 

Palkkaan ja sen tasoon liittyviä asioita käsiteltäessä myös työsopimuslaki ja 

työehtosopimuslaki sekä erityisesti yleissitovat työehtosopimukset ovat merkittäviä. 

Työrikosten ominaispiirre onkin niiden liittyminen laajaan työoikeudelliseen sääntelyyn, 

jossa myös lakia alemmantasoinen sääntely on otettava huomioon. Rikoslaissa 

kriminalisoidun teon erityinen luonnehdinta ja erityinen tunnusmerkistö löytyy usein 

muualta työlainsäädännöstä ja saattaa laajentaa rikoslain yleistä tunnusmerkistöä. 

Edellä sanottua konkretisoi myös Helsingin hovioikeuden kiskonnantapaista työsyrjintää 

koskevan ratkaisun 131 yhteydessä esittämä toteamus siitä, että kiskonnantapaisen 

työsyrjinnän tunnusmerkistöön sisältyvän työntekijän käsitteen soveltaminen edellyttää 

tulkintaa, jota koskee rikosoikeuden laillisuusperiaate. Rikosoikeudellisen 

laillisuusperiaatteen mukaisesti rikoslakia ei ole sallittua tulkita laventavasti eikä rikoslaille 

tule tulkinnalla vahvistaa sisältöä, joka ei ole sopusoinnussa lain tarkoituksen kanssa tai 

johtaa ennakoimattomaan lopputulokseen. Hovioikeus jatkoi, että vaikka rikoslain 

soveltaminen on lähtökohtaisesti itsenäistä ja muusta lainsäädännöstä riippumatonta, 

 
129 Lappi-Seppälä 2004, verkkojulkaisun kohta I Yleisiä kysymyksiä, 5. Seuraamusjärjestelmän pääpiirteet > 
Sakko > Yhteisösakko. 
130 HE 103/2014 vp., 1. 
131 Helsingin hovioikeus 17.9.2015, R 14/3213. Tapauksessa arvioitiin kiskonnantapaista työsyrjintää ja se 
liittyi myös tämän työn luvussa 2.1 mainittuun vastikkeettoman työn tekemiseen ja saman luvun 
alaviitteessä 7 mainittuun työn tekemiseen perheenjäsenenä. Tapauksessa asianomistaja oli työskennellyt 
tapahtuma-aikaan silloisen aviomiehensä yrityksessä ja arvioitavana oli muun muassa se, oliko 
asianomistajan tekemässä työssä kyse hänen ja syytetyn välisestä perheoikeudellisella perusteella tehdystä 
työstä vai oliko työ ollut työsuhteista työtä ko. syytetyn omistamassa yrityksessä. Asiassa esitetyn 
ristiriitaisen näytön pohjalta hovioikeus päätyi katsomaan, ettei asiassa tullut näytetyksi, että osapuolet 
olisivat sopineet työsuhteesta tai että asianomistajan suorittamat työtehtävät olisivat olleet määrällisesti tai 
laadullisesti sellaisia, että hänen ja työskentelypaikkana olleen yrityksen välille muutoinkaan olisi syntynyt 
työsuhdetta. Tämän kohdan osalta keskeistä oli siten mainittu työntekijän käsitteelle työoikeudessa annettu 
sisältö, joka liittyi siihen, että perheenjäsenten välillä tehdyssä työssä lähtökohtainen olettama on, että kyse 
ei ole työsuhteessa tehdystä vastikkeellisesta työstä, ellei siitä ole erikseen selvästi sovittu. Perheyrityksen 
eli juridisen oikeushenkilön ja työntekijän välillä tällaista perheoikeudellista suhdetta ei kuitenkaan ole 
katsottu voivan muodostua. (ks. mainittu tämän työn luku 2.1 ja alaviite 7) 
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voidaan rikoslain säännösten tulkinnassa tukeutua kuvatuin rajoittein siihen, miten 

samankaltaiset tilanteet on muualla lainsäädännössä säännelty. Hovioikeus totesi RL 47:3 

a:ssä rangaistusuhalla tehostetun syrjintäkiellon tarkoituksen liittyvän heikommassa 

asemassa olevan työntekijän suojelun periaatteeseen ja että tämän periaatteen vuoksi ei 

ole perusteltua, että työntekijän käsitteen sisällölle annettaisiin eri merkitys 

oikeusjärjestyksen eri alueilla. Näin ollen hovioikeus katsoi, että sovellettaessa RL 47:3 a:ää 

voidaan tunnusmerkistöä tulkittaessa ottaa huomioon se, mitä muualla lainsäädännössä 

on tarkoitettu työntekijällä. 

Rikosvastuun yleisten edellytysten täyttymisen arvioinnissa tukeudutaan näin teon 

kuvausten ja tiettyjen käsitteiden tukena soveltuvilta osin rikoslain ulkopuoliseen 

sääntelyyn. Arvioinnin kannalta keskeisiä ovat myös rikosoikeudelliset periaatteet. Tiettyjä 

keskeisiä rikosoikeudellisia periaatteita ja niiden eroja siviili- ja erityisesti työoikeudellisiin 

periaatteisiin sekä tiettyjä prosessuaalisia eroja käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

4.2 Rikosoikeudellisten periaatteiden eroista siviilioikeuteen 
 

Siviilioikeudellisesti arvioitavaksi ja rikosoikeudellisesti arvioitavaksi tulevien palkka-

asioiden käsittelyyn liittyy monia keskeisiä periaatteellisia ja prosessuaalisia eroja. Jo 

lähtökohtaisesti työsuojelullinen ja työoikeudellinen näkökulma korostaa heikomman 

osapuolen suojelun periaatetta, kun taas rikosoikeudellinen arviointi lähtee 

syyttömyysolettaman nojalla syytetyn suojelun periaatteesta. 132 

Oikeudenkäymiskaaressa (4/1734, jatkossa myös OK) säädetään rikosasiaan liittyvästä 

itsekriminointisuojasta (OK 17:8.1). Siihen perustuen syytetyn eli vastaajan ei 

rikosprosessissa tarvitse myötävaikuttaa oman syyllisyytensä selvittämiseen. Sama koskee 

myös hänen läheisiään. Rikosasian oikeudenkäynnissä vastaajalla ei myöskään ole 

velvollisuutta huonontaa asemaansa. Itsekriminointisuoja koskee niin aikaa ennen syytteen 

 
132 Työoikeuden keskeisiä periaatteita on työoikeudellinen suojeluperiaate, jonka mukaisesti työsuhteen 
heikompaa osapuolta eli työntekijää tulee suojella mielivallalta, kohtuuttomilta työehdoilta ja syrjivältä 
kohtelulta. Ks. lisää suojeluperiaatteesta esim. Bruun – von Koskull 2012, 20. 
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nostamista kuin sen jälkeenkin.133 Rikosasian asianomistajalla puolestaan on negatiivinen 

totuusvelvollisuus, toisin sanoen velvollisuus pysyä totuudessa ilman velvollisuutta antaa 

kertomusta. Siviili- eli riita-asian asianosaisella sen sijaan on velvollisuus pysyä totuudessa 

(OK 14:1). Hänen tulee kannetta kehitellessään, väitteitä ja vastaväitteitä esittäessään ja 

loppulausunnossaan pysyä totuudessa. Siviiliasiassa molemmilla osapuolilla on niin sanottu 

positiivinen totuusvelvollisuus, jonka mukaisesti kuulustelutilanteessa niin kertomusta 

antaessa kuin esitettyihin kysymyksiin vastatessa on pysyttävä totuudessa (OK 17:26). 134 

Totuusvelvollisuuden yhteys asianomistajan vs. syytetyn kertomuksen uskottavuuteen 

nousi esiin Turun hovioikeuden käsiteltäväksi tulleessa kiskonnantapaista työsyrjintää 

koskeneessa tapauksessa 135.  Käräjäoikeus oli todennut ratkaisussaan 136, että 

arvioidessaan todistelun luotettavuutta käräjäoikeus on ottanut huomioon sen, että 

vastaajalla ei rikosasiassa ole totuudessapysymisvelvollisuutta kuten asianomistajalla, 

joten asianomistajan kertomusta on lähtökohtaisesti pidettävä vastaajan kertomusta 

luotettavampana. Hovioikeus puolestaan viittasi korkeimman oikeuden 

ratkaisukäytäntöön (esim. KKO 2013:96), jossa on katsottu, että riittävään varmuuteen 

rikoksesta ja vastaajan syyllisyydestä ei ainakaan yleensä voida päätyä vain sillä, että 

asianomistajan kertomus keskinäisessä vertailussa katsotaan uskottavammaksi kuin 

syytetyn kertomus. Hovioikeus jatkoi, että asianomistajan kertomuksen painoarvoa ei 

myöskään itsessään lisää se, että asianomistajalla, toisin kuin vastaajalla, on velvollisuus 

pysyä totuudessa, joten asianomistajan todentuntuinen ja vakuuttavakin kertomus 

tarvitsee virheettömyyden varmistamiseksi tuekseen ainakin välillistä näyttöä rikoksesta.  

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten mukaisesti rikosasiassa syyttäjällä on 

todistustaakka eli näyttötaakka siitä, että syytetty/vastaaja on syyllistynyt rikokseen (OK 

17:3). Esimerkiksi työsyrjintää arvioitaessa lähtökohtaisesti syyttäjällä on todistustaakka 

siitä, että työnantaja tai tämän edustaja on asettanut työntekijän ilman painavaa ja 

hyväksyttävää syytä epäedulliseen asemaan toisiin työntekijöihin verrattuna, mutta 

 
133 Ks. esim. Helenius – Linna 2021, 488-489. Itsekriminointisuoja perustuu ihmisoikeussopimusten (esim. 
EIS 6(1) art.) mukaiseen ihmisoikeusperiaatteeseen, jonka mukaan kenenkään ei tarvitse saattaa itseään 
syytteen vaaraan tai huonontaa asemaansa rikosprosessissa. 
134 Helenius – Linna 2021, 191. 
135 Turun HO 26.9.2016, R 15/968. 
136 Varsinais-Suomen KäO 31.3.2015, R 14/4724. 
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työnantaja on osaltaan velvollinen tekemään uskottavaksi sen, että hänellä on ollut 

menettelyynsä hyväksyttävä, painava syy. 137 

Riita-asiassa näyttötaakka jakaantuu enemmän asianosaisten kesken, eikä lainsäädännössä 

ole siitä yksiselitteisiä sääntöjä. Perusperiaatteena on, että väittämistaakasta seuraa 

todistustaakka eli sen, joka vetoaa johonkin oikeustosiseikkaan, tulee myös näyttää se 

todeksi (OK 17:1). Täysin ehdoton kyseinen periaate ei kuitenkaan ole 138. 

Työlainsäädännössäkään ei ole yleistä sääntöä siitä, miten todistustaakka jakautuu 

kantajan (usein työntekijä) ja vastaajan (usein työnantaja) välillä, joten sama perusperiaate 

pätee myös työoikeudellisissa riita-asioissa niiltä osin kuin erityissäännöksiäkään ei ole. 139 

Vähimmäispalkkaan liittyviin asioihin soveltuvilta osin ei erityissäännöksiä ole. 

Työoikeudessa on kuitenkin myös oikeuskäytännön kautta muovautunut joitain 

todistustaakan jakoon liittyviä periaatteita. 140 Tällainen liittyy myös palkka-asioihin. Koska 

työnantaja on työaikalain (872/2019, jatkossa myös TAL) mukaisesti velvollinen pitämään 

työaikakirjanpitoa (TAL 37 §) sekä kirjanpitoa vuosilomalain (162/2005, jatkossa myös 

VLomaL) mukaisista vuosilomista, säästövapaista sekä maksetuista vuosilomapalkoista ja 

lomakorvauksista (VLomaL 29 §), on oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsottu, että 

epäselvissä tilanteissa hän kärsii haitallisen seurauksen, mikäli on laiminlyönyt kyseisen 

velvollisuuden, eikä voi muutoin osoittaa työntekijän väitteitä vääriksi. 141 

Työoikeudellisissa asioissa voikin nähdä poikkeamaa riita-asioiden todistustaakkaa 

koskevista yleisistä säännöistä siinä mielessä, että työnantajan on näytettävä toteen 

menettelynsä lainmukaisuus. 

Myös syrjinnän vastaisessa oikeudessa oikeusperiaatteena on jaetun todistustaakan 

periaate. Kantajan on esitettävä riittävää näyttöä ilmeisestä syrjinnästä ja vastaajalla on 

 
137 Ks. esim. Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 25.1.2013, R 12/576. 
138 Helenius – Linna 2021, 458.  
139 Tällainen erityissäännös on esimerkiksi TSL 7:9 raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän 
työsopimuksen irtisanomista koskeva säännös. jonka mukaan irtisanomisen katsotaan johtuneen 
raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, ellei työnantaja voi osoittaa sen johtuneen muusta seikasta. 
140 Jalanko 2014, 51. 
141 Jalanko 2014, 53-54.; Tähän viitataan myös Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaisussa (Varsinais-
Suomen KäO 31.3.2015, R 14/4724), jossa todetaan, että oikeuskäytännössä ylityökorvauksia käsittelevissä 
riita-asioissa on luotettu työntekijän muistiinpanoihin työajoista, jos työnantaja on laiminlyönyt 
työaikakirjanpidon eikä työnantaja pysty osoittamaan muistiinpanoja vääriksi. 
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todistustaakka riittävän näytön myötä syntyneen syrjintäolettaman kumoamisesta. 142 

Syrjintäolettaman myötä todistustaakka siis kääntyy ja siirtyy vastaajalle, jonka on 

osoitettava, ettei hänen menettelynsä ole tosiasiassa syrjivää tai on johtunut jostain 

muusta kuin laissa kielletystä syrjintäperusteesta (Tasa-arvoL 9 a § ja YhdenvertL 17 §). 

Rikosasian käsittelyssä näitä säännöksiä ei sovelleta. Näin ollen niissäkin 

työsyrjintätapauksissa, jotka ovat merkityksellisiä yhdenvertaisuuslain kannalta, on 

syyttäjällä näyttötaakka. 143 

Palkka-asioissa, kuten työoikeudellisissa asioissa yleensäkin, on huomioitava myös 

työehtosopimukset. Myös niissä olevien määräysten laiminlyöminen vaikuttaa 

näyttötaakan jakautumiseen. Esimerkiksi ratkaisussa KKO 1997:114 työnantajalle asetettiin 

näyttötaakka, sillä hän oli laiminlyönyt yleissitovan työehtosopimuksen määräyksen eritellä 

urakkapalkassa työajan lyhennys- ja kulkemiskorvaukset. Koska työntekijälle kuuluvien 

vähimmäisetujen toteutumista ei voitu muutoinkaan todeta, velvoitettiin työnantaja 

maksamaan mainitut korvaukset. 

Todistustaakkaan liittyy myös näyttökynnys. Riita-asioissa riittää uskottava näyttö (OK 

17:2.2), kun taas rikosasioissa näyttökynnys on korkeampi, sillä sen osalta edellytetään, 

että vastaajan syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa epäilyä (OK 17:3.2). Riita-asiassa 

joudutaan turvautumaan näyttötaakan jakoa koskeviin sääntöihin sitä herkemmin, mitä 

korkeampi näyttökynnys jotakin seikkaa koskee eli mitä korkeampi näyttötaakka 

asianosaisella on. 144   

Siihen, että rikosasiassa ei vastaajan syyllisyydestä saa jäädä varteenotettavaa epäilyä, 

liittyy myös oikeudenkäynnin varmuus eli lopputuloksen aineellisen lain mukaisuus. 

Aineellisen totuuden tavoittelu on keskeistä rikosasioille ja varmuuden periaate korostunut 

jo syyttömyysolettaman johdosta. Riita-asioissa sen sijaan tavoitellaan tietyllä tapaa 

suhteellista aineellista totuutta. 145 Asianosaisten määräämisperiaatteen mukaisesti heidän 

 
142 Syrjintäolettaman luomiseen ja kumoamiseen liittyy esimerkiksi tasa-arvolain mukaisissa tapauksissa 
myös omia todistustaakan jakautumiseen liittyviä sääntöjä ja vakiintuneita käytäntöjä sen mukaan, onko 
kyseessä välitön vai välillinen syrjintä sekä mihin tilanteeseen (työhönotto, palkkasyrjintä jne.) syrjintä 
liittyy. Ks. Anttila Outi, Todistustaakan jakautuminen työelämän sukupuolisyrjintää koskevissa asioissa. 
Teoksessa Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2014, Todistustaakasta riita-asioissa, ss. 57-63. 
143 Melander 2004, päivittyvän verkkoteoksen kohta II, 34. Työrikokset, työsyrjintä. 
144 Helenius – Linna 2021, 468. 
145 Helenius – Linna 2021, 21. 
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esittämänsä vaatimukset, näyttö ja oikeudenkäyntiaineisto asettavat rajat 

oikeudenkäynnin kohteelle. 146 Vaatimistaakka ja väittämis- tai vetoamistaakka määrittävät 

näin, mitä tuomioistuin saa tutkia ja minkä pohjalta tehdä lain mukaisen ratkaisunsa. 

Tuomioistuimen todistusharkinta on vapaata, mutta sen tulee liittyä esitettyihin 

vaatimuksiin ja vedottuihin seikkoihin. 147 

Tässä korostuvat myös oikeudenkäyntiin liittyvät erilaiset rooliperiaatteet. Rikosasiassa 

noudatetaan määräämisperiaatteen vastakohtaa, virallisperiaatetta. Syyttäjä toimii viran 

puolesta ja hänen tehtävänsä on hankkia näyttö. Tuomioistuin toimii viran puolesta, eikä 

asianosaisilla ole oikeutta määrätä oikeudenkäynnin kohteesta kuten riita-asiassa. 148 

Näyttöä tuomioistuin saa hankkia vain, jos se todennäköisesti ei tue syytettä (OK 17:7). 

Lähinnä vastaajan eduksi toimii rikosasiassa syytesidonnaisuuden periaate (ROL 11:3, laki 

oikeudenkäynnistä rikosasioissa 689/1997), jonka mukaisesti tuomioistuin saa tuomita vain 

siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu sekä myös säännökset siitä, mitä aineistoa 

tuomiossa voidaan huomioida (ROL 11:2) 149. Riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, 

tuomioistuin saa omasta aloitteestaan päättää hankittavaksi todisteita (OK 17:7). Tätä voi 

kuvata myös riita-asioita koskevan käsittelymenetelmän (asianosaiset hankkivat näytön, 

jonka tuomioistuin käsittelee) ja tutkintamenetelmän (tuomioistuin hankkii näytön 

indispositiivisissa asioissa) käsitteillä. 150 

Edellä käsitellyn perusteella voidaan havaita, että asianosaiselle voi olla varsin suurtakin 

merkitystä sillä, tuleeko asia arvioitavaksi siviilioikeudellisena palkkariitana vai 

rikosoikeudellisen syytteen alaisena tekona. Toisaalta asiaan liittyy myös se, että joitain 

 
146 Sanottu pätee tosin vain dispositiivisiin riita-asioihin. Indispositiivisissa riita-asioissa noudatetaan 
rikosasioiden tapaan virallisperiaatetta ja tavoitellaan aineellista totuutta. Indispositiivisia riita-asioita ovat 
esimerkiksi vanhemmuuden vahvistamista koskevat asiat. Lisäksi tietyt hakemusasiat, kuten avioeroa ja 
adoptiota koskevat asiat, ovat indispositiivisia. 
147 Helenius – Linna 2021, 18, 21. 
148 Helenius – Linna 2021, 21. 
149 Esimerkiksi käräjäoikeuden käsiteltävänä olleessa tapauksessa syyttäjä oli pääkäsittelyssä esittänyt, että 
mikäli tapauksessa tietyt työntekijöille päivärahan nimikkeellä maksetut määrät katsotaan 
kokonaisuudessaan työntekijöiden palkaksi, tulisi myös heille maksettavat palkanlisät laskea tästä koko 
määrästä. Syyttäjä ei kuitenkaan ollut esittänyt tätä koskevia laskelmia, eikä hän ollut esittänyt kyseiseen 
vaihtoehtoiseen tapahtumainkulkuun liittyvää vaihtoehtoista tai muutettua teonkuvausta, eikä esittänyt 
vaihtoehtoista rangaistusvaatimusta. Vastaajan oikeus tietää, mistä häntä syytetään esti käräjäoikeutta 
lausumasta syyttäjän esittämästä. (Satakunnan käräjäoikeus 26.6.2015, R 14/1020) 
150 Rikosasioissa vastaavina käsitteinä käytetään akkusatorista menetelmää (syytäjä nostaa syytteen ja 
hankkii näytön) ja inkvisitorista menetelmää (myös tuomioistuin hankkii näyttöä puolustuksen suosimisen 
periaatteen rajoissa). 



 

54 
 

tapauksia voidaan käsitellä sekä siviilioikeudellisena että rikosoikeudellisena asiana. 

Satakunnan käräjäoikeuden työsyrjintää koskevassa ratkaisussa 151 sivuttiin sitä, voiko jo 

siviilioikeudellisesti sovittu palkkariita tulla sovinnon jälkeen rangaistavaksi työsyrjintänä 

tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä. Kyseissä tapauksessa oli kyse siitä, että 

ulkomaalaiselle työntekijälle ei ollut maksettu työehtosopimuksen mukaisia tasaamislisiä, 

sunnuntaityökorvauksia ja ylityökorvauksia, jotka suomalaisille työntekijöille oli maksettu. 

Työntekijä oli työsuhteen päättymisen jälkeen nostanut siviilikanteen maksamattomista 

palkkasaatavistaan ja käräjäoikeus oli vahvistanut osapuolten välillä tehdyn sovinnon. 

Sovinnon mukaisesti työnantaja oli maksanut työntekijälle 13 500 euron korvauksen. 

Myöhemmin vireille tulleessa rikosasiassa asianomistaja vetosi siihen, että kysymys on 

työoikeudellisesta riidasta, joka on sovittu ja että riitaa ei voi arvioida rikosoikeudelliselta 

kannalta työsyrjinnän korostettuna tekomuotona. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi 

työnantajan syyllistyneen rangaistavaan työsyrjintään ja hovioikeus puolestaan katsoi, 

ettei ollut syytä epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta, eikä näin ollen myöntänyt 

jatkokäsittelylupaa 152. Kyseissä tapauksessa työnantaja jäi tosin ilman rikosoikeudellista 

rangaistusta, sillä työsyrjintä oli rikoksena vanhentunut. Kyseissä tapauksessa nousikin 

esiin myös työsyrjinnän ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän eri pituisten 

vanhentumisaikojen merkitys. Syyttäjä vaati rangaistusta kiskonnantapaisesta 

työsyrjinnästä, jota koskeva viiden vuoden vanhentumisaika ei ollut vielä umpeutunut, kun 

taas työsyrjintää koskeva kahden vuoden määräaika oli ehtinyt umpeutua.153 Joka 

tapauksessa siviilioikeudellisen kanteen yhteydessä tehdystä sovinnosta ja jo suoritetusta 

korvauksesta huolimatta työnantaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen myös 

työsyrjintärikoksesta.  

Sekä siviili- että rikosprosessissa asianosainen voi vaatia niin maksamattomia palkkojaan 

kuin mahdollisia muitakin korvauksia. Muina korvauksina tulevat kyseeseen esimerkiksi 

vahingonkorvauslain (412/1974, VahL) mukaiset kärsimyskorvaukset (VahL 5:6) ja 

yhdenvertaisuuslain mukaiset hyvitykset (YhdenVertL 23-26 §). Rikoksesta seuraavasta 

rangaistuksesta ja sen sovittamisesta poiketen rikokseenkin perustuvat 

 
151 Satakunnan käräjäoikeus 30.12.2015, R 15/1371. 
152 Vaasan hovioikeus 4.4.2016, R 16/200. 
153 RL 8:1.2 mukaisesti syyteoikeus vanhentuu viidessä vuodessa, jos rikoksesta säädetty ankarin rangaistus 
on yli vuosi ja enintään kaksi vuotta vankeutta ja kahdessa vuodessa, jos ankarin rangaistus on enintään 
vuosi vankeutta, sakkoa tai rikesakko. 
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vahingonkorvausvaatimukset ovat dispositiivisia, joten ne voidaan täyttää 

vapaaehtoisestikin. Niitä voidaan vaatia myös erillisessä siviiliprosessissa, joskin 

rikosprosessioikeuteen liittyvän adheesioperiaatteen mukaisesti syyteasian yhteydessä 

voidaan ajaa syytteessä tarkoitetusta rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta 

(ROL 3:1) 154. Tämä pätee niin syyttäjän ajamissa kuin asianomistajan yksin ajamissakin 

rikosasioissa. Välttämätöntä yksityisoikeudellisten vaatimusten esittäminen rikosasian 

yhteydessä ei kuitenkaan ole, sillä rikostuomioon liittyvä negatiivinen oikeusvoimavaikutus 

ei ulotu siviilioikeudelliseen arviointiin, joten siviilioikeudellinen kanne voidaan 

määräaikojen puitteissa nostaa myöhemminkin. Toisaalta tuomioistuimella on myös 

toimivalta yhdistää siviiliasia rikosasiaan (ROL 3:2.1) sekä erottaa yksityisoikeudellisen 

vaatimuksen käsittely rikosoikeudenkäynnistä (ROL 3:3). Myös mikäli korvauksia 

maksetaan erillisissä prosesseissa, tulee vahingonkorvauslain perusteella maksettavat 

kärsimyskorvaukset ja yhdenvertaisuuslain mukaiset hyvitykset yhteensovittaa ja 

huomioida mahdollinen samasta teosta muun lain nojalla henkilöön kohdistuvan 

loukkauksen vuoksi tuomittu tai maksettavaksi määrätty korvaus (YhdenVertL 24 §). 155

 
154 Adheesioperiaatteesta esim. Helenius – Linna 2021, 366-372. 
155 Yhdenvertaisuuslain esitöiden mukaan tällä YhdenVertL 24:2 mukaisella muun lain nojalla tuomitulla tai 
maksettavaksi määrätyllä korvauksella tarkoitetaan myös vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:ssä säänneltyä 
korvausta kärsimyksestä (HE 19/2014 vp., 90); Korvauksien yhteensovittamista käsitellään myös ratkaisussa 
KKO 2020:97. Tapauksessa asianomistajan nostaman siviilikanteen pohjalta hovioikeus katsoi 
työsopimuksen päättämisen perusteettomaksi ja syrjiväksi ja määräsi työnantajayrityksen maksamaan 
yhdenvertaisuuslain mukaisia hyvityksiä ja työsopimuslain mukaisia korvauksia. Syyttäjän nostettua 
syytteen työsyrjinnästä käräjäoikeus velvoitti työnantajan edustajat maksamaan vahingonkorvauslain 
mukaista kärsimyskorvausta. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, mikä merkitys VahL 5:6:n 
mukaisen kärsimyskorvauksen määrään on riita-asian tuomiolla maksettavaksi määrätyllä kuuden 
kuukauden palkkaa vastaavalla korvauksella, josta määrästä kolmen kuukauden palkkaa vastaavan osuuden 
on todettu olevan korvausta aineettomasta vahingosta. KKO katsoi, että vaikka korvausten 
yhteensovittamista koskevat säännökset vahingonkorvauslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa 
ovat jossain määrin toisistaan poikkeavat, osoittavat lakien esityölausumat säännösten tavoitteena olleen, 
että samaan henkilöä loukkaavaan menettelyyn perustuvat, eri lakien nojalla tuomittavat korvaukset 
otetaan huomioon korvausta määrättäessä ja eri lakien perusteella tuomittavat korvaukset 
yhteensovitetaan. Näin ollen vahingonkorvauslain ja yhdenvertaisuuslain lisäksi myös mahdolliset 
työsopimuslain perusteella maksetut korvaukset tulevat yhteensovittamisen piiriin. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä 
 

Tässä tutkielmassa on jäsennelty alipalkkausta koskevan oikeudellisen sääntelyn 

muodostumista Suomessa ja sitä kautta tarkasteltu erityisesti sitä, milloin liian alhaisen 

palkan maksaminen on rikosoikeudellisesti rangaistavaksi tuleva teko. Samalla on 

kiinnitetty huomiota siihen, millaisia asian käsittelyn kannalta keskeisiä periaatteellisia ja 

prosessuaalisia eroja liittyy siihen, tuleeko asia käsiteltäväksi siviilioikeudellisena riita-

asiana vai rikoksena.  

Rikosoikeudellisesti rangaistava alipalkkaus liittyy yleensä työsyrjintänä tai 

kiskonnantapaisena työsyrjintänä arvioitavaksi tuleviin tekoihin. Voikin nähdä, että 

rikoksena rangaistavaksi tulevaan alipalkkaukseen liittyy vahvasti syrjinnän elementti. 

Mikäli syrjintäelementtiä ei ole mukana, kyseeseen voisivat tulla lähinnä petoksen, 

kiskonnan tai ihmiskaupan tunnusmerkistöt, jotka puolestaan edellyttävät tilanteeseen 

liittyvän muutakin kuin liian pienen palkan maksamisen. 

Tietyllä tapaa rikosoikeudellisesti rangaistavan alipalkkauksen ja siviilioikeudellisesti 

rangaistavan alipakkauksen rajan voikin nähdä muodostuvan työsyrjinnän ”alarajalle”. 

Yläraja on vaikeammin hahmotettavissa, koska ankarammin rangaistavista rikoksista niin 

kiskonnantapaiseen työsyrjintään, törkeään kiskontaan kuin ihmiskauppaankin voi liittyä 

alipalkkausta. Ihmiskaupparikoksissa on kuitenkin jo selkeämmin kyse vakavammista 

vapauteen ja ihmisarvoon kohdistuvista rikoksista ja niihin liittyy läheisesti muun muassa 

pakkotyön tai muiden ihmisarvoa loukkaavien olosuhteiden käsite. Myös 

kiskonnantapainen työsyrjintä voi tosin pitää sisällään varsin vakavia ja lähelle 

ihmiskauppaa meneviä tekoja, eikä rajanveto näiden kahden, toistensa lähirikoksinakin 

nähdyn, teon tunnusmerkistöjen välillä ole aina yksiselitteistä. ”Ylärajalla” rajanveto 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän ja törkeän kiskonnan suhteesta ihmiskauppaan tai niiden 

välillä on kuitenkin keskeistä. 

Siviili- ja työoikeudellisen minipalkkasääntelyn voi tiivistää muodostuvan siten, että 

työehtosopimuksissa määritellään alalla maksettava vähimmäispalkka. Jos työnantaja ei 

kuulu työehtosopimuksen tehneeseen työnantajayhdistykseen, noudatetaan yleissitovaa 

työehtosopimusta. Mikäli yleissitovaa työehtosopimusta ei alalla ole, eivätkä työnantaja ja 
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työntekijä ole työsopimuksessa sopineet palkasta, työnantajan on maksettava 

tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Tällöin tavanomaisen ja kohtuullisen palkan 

määrittelyssä käytetään apuna mahdollisia alaa koskevia muita kuin yleissitovia 

työehtosopimuksia ja mikäli näitäkään ei ole, käytetään esimerkiksi erilaisia alan järjestöjen 

antamia palkkasuosituksia. Jos mitään määrittelyn apuja ei ole käytettävissä, arvioinnin 

lähtökohtana on työntekijän tekemä työ ja huomioitavaksi tulee myös työttömyysturvalain 

peruspäivärahan työssäoloehdon täyttävän palkan taso. 156 

Siviilioikeudellisen sääntelyn osalta voi nähdä suomalaisen vähimmäispalkkasääntelyn 

perustuvan työehtosopimusjärjestelmään. Ongelmia nouseekin esiin erityisesti niissä 

työsuhteissa, joita yleissitovatkaan sopimukset eivät koske. Yleissitovuuden ulkopuolella, 

silloin kun työsopimuksellakaan ei ole palkasta sovittu, tulee noudatettavaksi 

työsopimuslain mukainen tavanomainen ja kohtuullinen palkka (TSL 2:10). Sen 

minimitason määrittely ei aina ole yksinkertaista.  

Rikosoikeudellisesti rangaistavan teon teonkuvauksen täyttääkseen alipalkkausta 

koskevaan tilanteeseen tulee liittyä muutakin kuin liian alhaisen palkan maksaminen. 

Työsyrjinnän ja kiskonnantapaisen työsyrjinnän kohdalla teon tulee täyttää myös syrjinnän 

tunnusmerkistö eli perustua laissa mainittuun syrjintäperusteeseen. Tällöin henkilö 

asetetaan muita huonompaan asemaan jonkin henkilökohtaisen ominaisuutensa vuoksi. 

Harvinaisemmissa tapauksissa voi olla kyse petoksesta, joka voisi toteutua alipalkkaukseen 

liittyvissä asioissa lähinnä siten, että työantaja johtaa työntekijää harhaan. Toisena 

vaihtoehtona kyse voisi olla kiskonnasta, jolloin tilanteena voisi olla esimerkiksi se, että 

kiskonnantapaista työsyrjintää arvioitaisiin törkeänä kiskontana, joka on kiskonnantapaista 

työsyrjintää ankarammin rangaistava teko. Kuten edellä todettu, ihmiskaupparikokset ovat 

vakavampia tekoja, joihin voi liittyä myös liian alhaisen palkan maksamista, mutta tekona 

niissä on kyse keskeisesti muiden tunnusmerkistötekijöiden täyttymisestä. 

Johtopäätöksenä voikin todeta, että rikosoikeudellisesti rangaistava alipalkkaus Suomessa 

on keskeisesti syrjintätilanteisiin liittyvää. Alipalkkaa maksetaan syrjivästi vain osalle 

työntekijöitä johonkin heidän henkilökohtaiseen, laissa määriteltyyn ominaisuuteensa 

liittyen. Toisaalta aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että törkeä kiskonta esiintyy 

 
156 Ks. esim. Koskinen 2012, 3. 
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syytenimikkeissä harvoin. Tätä tutkielmaa varten pyydetyissä ratkaisuissa törkeästä 

kiskonnasta ei syytetty lainkaan. On syytä pohtia, käytetäänkö sitä liiankin harvoin. Sen 

sisällyttäminen syytteeseen voisi olla sikäli aiheellista, että törkeän kiskonnan ja 

kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistöt ovat varsin samankaltaiset, mutta 

kiskonnassa ei edellytetä syrjintäelementtiä, jolloin sen tunnusmerkistö voisi täyttyä 

joissain tapauksissa, joissa kiskonnantapaisen työsyrjinnän tunnusmerkistö ei tästä syystä 

täyty. Törkeä kiskonta on myös kiskonnantapaista työsyrjintää ankarammin rangaistava 

rikos. Samalla tapaa osan teoista, joissa ihmiskaupan tunnusmerkistö ei täyty, voisi 

kuitenkin ajatella täyttävän törkeän kiskonnan tunnusmerkistön.  

Asianosaiselle on varsin suuri merkitys sillä, käsitelläänkö asia siviili- vai rikosasiana. Tähän 

vaikuttavat monet seikat, kuten se, että rikosasiassa lähtökohtana on syyttömyysolettama 

ja syytetyn suojelun periaate. Esimerkiksi työoikeudessa puolestaan keskeisenä 

periaatteena on työntekijän suojelun periaate. Rikosprosessiin liittyy myös 

itsekriminointisuoja. Siviiliprosessissa totuusvelvollisuus koskee molempia osapuolia, kun 

rikosprosessissa se ei koske syytettyä.  Näyttötaakka puolestaan on rikosasiassa syyttäjällä, 

kun siviiliasiassa se jakaantuu enemmän osapuolten kesken. Työoikeudellisissa asioissa voi 

lisäksi nähdä poikkeamaa riita-asioiden todistustaakkaa koskevista yleisistä säännöistä 

siinä mielessä, että työnantajan on näytettävä toteen menettelynsä lainmukaisuus. 

Merkittävä ero muodostuu siviiliprosessin määräämisperiaatteen kautta, sillä 

asianosaisten vaatimukset määrittävät oikeudenkäynnin kohteen, kun taas 

rikosprosessissa noudatetaan virallisperiaatetta. Eroja liittyy myös näyttökynnykseen. 

Riita-asioissa riittää uskottava näyttö (OK 17:2.2), kun taas rikosasioissa näyttökynnys on 

korkeampi, sillä sen osalta edellytetään, että vastaajan syyllisyydestä ei jää 

varteenotettavaa epäilyä. Rikosasian jäädessä epäselväksi on asia ratkaistava syytetyn 

eduksi.  

Voisikin sanoa, että rikosasiassa vaaditaan enemmän näyttöä ja syyllisyydestä tulee olla 

varmempi, joten tästä näkökulmasta tuomio on helpompi saada siviiliasiassa. Toisaalta 

rikosasiaa yleensä ajaa syyttäjä, mikä pienentää asianosaiselle aiheutuvaa kuluriskiä.  

Rikosprosessissa myös monet siviiliprosessissa asianosaisen (tai hänen asianajajansa) 

vastuulla olevat asiat kuuluvat syyttäjän hoidettaviksi, mikä vähentää asianosaisen osalta 

niin asiantuntemus- kuin ihan konkreettista työtaakkaakin. 
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Edellä käsiteltyihin tutkimuskysymysten keskeisiin vastauksiin perustuen herää 

jatkokysymyksiä. Se, että vähimmäispalkkasääntely on niin vahvasti sidoksissa 

työehtosopimuksiin, johdattaa kysymään, mikä merkitys on joillain aloilla nähtävissä 

olleella työehtosopimuksista irrottautumisella (vaikkakin tapaukset ovat toistaiseksi olleet 

yksittäisiä) 157. Yleissitovien työehtosopimusten käyttämiselle on monia syitä myös 

työnantajien näkökulmasta. Ne muun muassa estävät niin järjestäytymättömiä kuin 

ulkomaisiakin työnantajia kilpailemasta huonompia palkkoja maksamalla, minkä voi nähdä 

ehkäisevän myös niin sanottua sosiaalista polkumyyntiä. Vetäytyminen valtakunnallisista 

työehtosopimuksista voi johtaa yleissitovien työehtosopimusten aseman heikkenemiseen. 

Tätä kautta vetäytyminen voi vaikuttaa myös vähimmäistyöehtoihin ja niiden 

turvaamiseen. Keskeisimmin tämä vaikuttanee heikossa työmarkkina-asemassa oleviin, 

sillä heillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia neuvotella työehdoistaan kuin vahvemmassa 

työmarkkina-asemassa olevilla. He tarvitsevat eniten yleissitovuuden kautta tulevaa 

järjestäytynyttä edunvalvontaa. Suuri osa työnantajista on toki edelleen sitoutuneita 

työehtosopimusjärjestelmään ja sopimusyhteiskunnan keskeinen lähtökohta onkin ollut 

työntekijöiden suojeluperiaatteen ja työmarkkinoiden ja yritysten toimintaedellytysten 

hahmottaminen toisiaan tukevina asioina. 

Näiden tekijöiden pohjalta herää puolestaan kysymys siitä, onko rikosoikeudellinen 

sääntely alipalkkauksen osalta riittävää vai jääkö sääntelyn ulkopuolelle tilanteita, joita sen 

tulisi kattaa. Tapahtuuko näin jo tämänhetkisessä tilanteessa tai tuleeko tilanteiden määrä 

lisääntymään, mikäli työehtosopimusjärjestelmä heikkenee. Rikosoikeudellisen 

rangaistavuuden tulisi lähtökohtaisesti ja ultima ratio -periaatetta ilmentäen olla 

viimesijainen keino silloin, kun muita keinoja ei koeta riittäviksi. Alipalkkauksen kohdalla 

muihin keinoihin lukeutuu esimerkiksi minimipalkkalainsäädäntö, jonka osalta EU onkin 

tehnyt esityksen. Sen vaikutukset kohdistuisivat tosin todennäköisesti pääosin heikoimman 

palkkatason EU-maihin, joskin toteuttamistapa on vielä avoin, minkä vuoksi sen vaikutukset 

Suomen tilanteeseen eivät vielä ole täysin selvillä. Vaikka direktiiviehdotuksessa yhtenä 

 
157 Esim. tämän työn viitteen 2 mukaisesti Metsäteollisuus ry;n hallitus päätti 1.10.2020 
työehtosopimustoiminnasta irtaantumisesta (http://www.metsateollisuus.fi/uutishuone/metsateollisuus-
rakentaa-tulevaisuuden-kasvua); Teknologiateollisuus ry ilmoitti 25.3.2021 osittaisesta irrottautumisesta 
valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta 
(http://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/teknologiateollisuus-ryn-toiminta-jakautuu-kahteen-
yhdistykseen-tavoitteena). 
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syynä sääntelyn tarpeelle mainitaankin muun muassa epätyypillisten työsuhteiden 

lisääntymisen myötä tapahtunut työehtosopimusjärjestelmän heikkeneminen, ehdotuksen 

mukaan direktiivi kuitenkin jättäisi työehtosopimusjärjestelmälle ja yleissitoville 

työehtosopimuksille laajan käyttöalan niissä maissa, joissa järjestelmä on käytössä. 

Ehdotuksen perustelujen mukaan niissä maissa, joissa työehtosopimuksilla on laaja 

kattavuus, myös minimipalkat ovat korkeampia ja direktiivin tavoitteet täyttyvät 

paremmin. Näistä syistä Euroopan parlamentti ja komissio pyrkivät edistämään palkkoja 

koskevien työehtosopimusneuvotteluiden kattavuutta. Toisaalta ehdotuksessa tuodaan 

esiin se ongelma, että jäsenvaltiossa, joissa turvaudutaan yksinomaan 

työehtosopimusneuvotteluihin, osalla työntekijöistä ei ole lainkaan 

vähimmäispalkkasuojaa.  158 EU-direktiiviehdotuksen vaikutuksien punninnan myötä on 

mahdollista harkita myös kansallisen lisäsääntelyn tarvetta. 

Muihin, rikosoikeudellista rangaistavuutta lievempiin keinoihin, lukeutuu myös 

siviilioikeudellisia riita-asioita koskeva järjestöjen ryhmäkanneoikeus. Sen myötä 

ammattiliitot voisivat ajaa kannetta työntekijöiden puolesta. Ryhmäkanneoikeus olisi yksi 

lisäkeino parantamaan oikeussuojaa, sillä se mahdollistaisi kanteen nostamisen esimerkiksi 

silloin, jos asianosainen kokee kuluriskin liian suureksi tai tiedolliset tai muut tekijät estävät 

kanteen nostamisen. 159 Muita mahdollisia keinoja ovat hallinnolliset sanktiot sekä 

esimerkiksi rakennusalalla käytössä olevan veronumeron ulottaminen muille 

väärinkäytöksille alttiille aloille. Sanktioiden osalta on esitetty, että esimerkiksi 

 
158 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on adequate minimum 
wages in the European Union. COM(2020) 682 final.; Esimerkiksi Saksassa, jossa minipalkkalaki tuli voimaan 
vuoden 2015 alussa lainsäädännön tarpeellisuutta perusteltiin muun muassa sillä, että globalisaatio ja 
markkinoiden vapautuminen oli vähentänyt työntekijäosapuolen mahdollisuuksia toimia kollektiivisesti ja 
heikentänyt työehtosopimusjärjestelmää. Muun muassa tästä syystä katsottiin, että valtion oli syytä 
puuttua tilanteeseen pakottavan sääntelyn kautta. (Ks. esim. Mabbet 2016; Saksan minimipalkkalaki: Gesetz 
zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz - MiLoG) http://www.gesetze-im-
internet.de/milog/); Tämän työn sisältöön aihepiiri ei kuulu, mutta minimipalkkalainsäädännön 
tarpeellisuutta arvioitaessa on luonnollisesti huomioitava monia muitakin näkökohtia niin yhteiskunnan 
kuin yksilöidenkin tasolla ja esimerkiksi minimipalkkalainsäädännön vaikutuksista työllisyyteen on esitetty 
eriäviä näkökantoja muun muassa taloustieteilijöiden kesken. Esimerkiksi taloustieteen Nobel-palkinnon 
vuonna 2021 saanut ekonomisti David Card on monien tutkimustensa myötä esittänyt, että 
minimipalkkalainsäädännöllä ei ole negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen (Card – Krueger, 2015). Esimerkiksi 
Manning (2021) puolestaan kuvaa minimipalkkalainsäädännön työllisyysvaikutusten vaikeaa 
havainnollistettavuutta ja nostaa esiin, että olisi tärkeää jatkotutkimuksin selvittää se käännekohta, jonka yli 
noustessaan minimipalkan taso alkaa vaikuttaa negatiivisesti työllisyyteen, sillä kohtuulliseksi asetetulla 
minimipalkkatasolla ei hänen mukaansa tätä vaikutusta ole, mutta tietyn tason ylittyessä vaikutuksia alkaa 
näkyä. 
159 Ks. esim. LA 85/2012 vp. 
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työsuojeluviranomaisille tulisi myöntää laajemmat sanktio-oikeudet, mikä olisikin 

byrokratian vähentämisen näkökulmasta perusteltua. Myös tiiviimpi yhteistyö 

työsuojeluviranomaisten ja veroviranomaisten välillä on nähty aiheelliseksi. 160 

Rakennusalan veronumerokäytäntö puolestaan perustuu lainsäädäntöön ja sen mukaisesti 

rakennustyömaalla työskentelevän on pidettävä esillä kuvallista henkilökorttia, jossa näkyy 

myös veronumero (1231/2011 laki veronumerosta ja rakennusalan 

veronumerorekisteristä). Tavoitteena on harmaan talouden ja sitä kautta myös 

palkkaväärinkäytösten estäminen. Sama käytäntö voisi mahdollisesti soveltua myös 

joillekin muille väärinkäytöksille alttiille aloille. 

Alipalkkauksen kriminalisoinnin tarvetta mietittäessä tulee huomio kiinnittää 

kriminalisointien perusteisiin ja tavoitteisiin. Yleisesti kriminalisoinneilla pyritään 

toteuttamaan rikosoikeudellisen järjestelmän yleisestävää ja erityisestävää vaikutusta. 

Yleisestävä vaikutus liittyy siihen, että kansalaisilla oleva tieto teon rangaistavuudesta 

ehkäisee osaltaan rikoksiin ryhtymistä. Erityisestävän vaikutuksen puolestaan toivotaan 

estävän rangaistukseen tuomittua henkilöä syyllistymästä uusiin rikoksiin. 161 

Kriminalisoinnin voi nähdä signaalina, joka kertoisi alipalkkauksen olevan laitonta ja siihen 

liittyvän myös rikosoikeudellisia seuraamuksia. Toisaalta työntekijöiden 

hyväksikäyttörikosten kokonaisuutta ajatellen tulee huomioida sekin mahdollisuus, että 

osa vakavammista hyväksikäyttötilanteista päätyisi uuden lievemmän, vain 

alipalkkauksena säännellyn rikoksen piiriin.  

On esitetty myös näkökantaa, että alipalkkaukseen liittyvät rikokset voitaisiin mieltää 

talousrikoksiksi. Esimerkiksi pimeän ulkomaisen työvoiman käytössä huomio kiinnittyisi 

paitsi alipalkkaukseen, myös veroseuraamusten kiertämiseen. 162 Alipalkkaustapauksissa ei 

ole yleensä nostettu syytettä veropetoksesta, vaikka maksamattomien palkkojen myötä 

maksamatta jää myös veroja. Harmaan talouden ilmiönä alipalkkauksella voikin olla 

 
160 Esim. Finnwatch 2021, 4.  
161 Yleisestävästä ja erityisestävästä vaikutuksesta ja yleisemmin rangaistuksesta kriminaalipolitiikan 
keinona ks. esim. Lappi-Seppälä 2008, 71-80. Yleisestävästä ja erityisestävästä vaikutuksesta sekä 
yleisemmin kriminalisointien perustelusta ja rangaistusteorioista myös. esim. Korkka-Knuts – Helenius – 
Frände 2020, 17-24. 
162 Mm. Alvesalo 2006, 6. 



 

62 
 

merkittäviä vaikutuksia valtion verotuloihin, vaikkakaan ajantasaista tietoa arvioiduista 

määristä ei ole selvillä 163.  

Voidaan myös miettiä, vaatisiko alipalkkauksen kriminalisointi toteutuessaan myös muita 

muutoksia lainsäädäntöön. Pitäisikö sen taustalle säätää esimerkiksi minimipalkkalaki.  

Mikäli esimerkiksi yleissitovan työehtosopimuksen vähimmäispalkkamääräysten 

rikkomisesta seuraisi rikosoikeudellinen rangaistus, voisi herätä kysymyksiä 

rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja siihen liittyvän epätäsmällisyyskiellon osalta. 

Onhan työehtosopimus, yleissitovuudestaan huolimatta, tiettyjen yksityisoikeudellisten 

subjektien laatima sopimus, eikä aina yksiselitteinen ehtojensakaan osalta. Itsessään 

alipalkkauksen kriminalisointia voidaan kyllä puoltaa paitsi aiemmin mainituin yleis- ja 

erityisestävin perustein myös esimerkiksi siksi, että tämänhetkisen lainsäädännön 

perusteella on erikseen osoitettava työsyrjintärikosten edellyttämä syrjintä. Tämä voi olla 

haastavaa. Aiemmin mainituin perustein alipalkkauksen kriminalisointi ei kuitenkaan liene 

perusteltavissa ensisijaisena toimenpiteenä tämänhetkisessä tilanteessa. Vähintään se 

vaatisi muiden edellä mainittujen kriminalisoinnille vaihtoehtoisten keinojen toimivuuden 

selvittämistä sekä mahdollisesti myös liitännäisten lainsäädännöllisten muutostarpeiden 

selvittämistä.  

Se, että alipalkkauksen kriminalisointi ei ole nähtävissä ensisijaisena keinona, tarkoittaa 

samalla sitä, että tarve muun keinovalikoiman vahvistamiselle on sitäkin suurempi. 

Puhtaammin alipalkkaustilanteisiin liittyen esimerkiksi 

työehtosopimusneuvottelurakenteiden heikentyminen voi kärjistetyimmillään johtaa 

tilanteeseen, jossa yritykset kilpailevat työehtoja heikentämällä. Samanaikaisesti kuitenkin 

Euroopan parlamentti ja komissio pyrkivät minimipalkkadirektiivin perustelujen mukaisesti 

edistämään palkkoja koskevien työehtosopimusneuvotteluiden kattavuutta, koska maissa, 

joissa työehtosopimusjärjestelmää käytetään, myös direktiivin tavoitteet täyttyvät 

paremmin. Meneillään on myös useita muita työelämän muutoksia. Niistä monet kuten 

epätyypilliset työsuhteet, niin sanottu työehtosopimusshoppailu sekä lähetettyjen 

 
163 Mattila 2020, 10, 29. Kyseisessä Verohallinnon julkaisussa Mattila toteaa, että alipalkkauksen 
euromääräistä laajuutta ja sitä kautta syntyvää verovajetta on arvioitu tiettävästi vain lähetettyjä 
työntekijöitä koskien, ei esimerkiksi Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaalaisten osalta; Myös harmaan 
talouden ja talousrikollisuuden torjuntastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2020–2023 nimeää yhdeksi 
hankkeeksi tahalliseen tai törkeään alipalkkaukseen puuttumiseen liittyvien uusien keinojen selvittämisen 
(https://www.vero.fi/harmaa-talous-rikollisuus/torjunta/torjuntaohjelma/). 
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työtekijöiden määrän lisääntyminen, työvoiman lisääntynyt liikkuminen maiden välillä ja 

pitkien alihankintaketjujen yleistyminen ovat lisänneet tarvetta jonkinlaiselle 

työntekijöiden lisäsuojalle myös alipalkkausasioissa. 
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