Työ- ja sosiaalioikeus

Aineopinto
25.7t.20L3

Korvaavuus ja vasta usohjeet:

Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Kysymykset

2,3,4ja

5 ovat vaihtoehtoisia siten, että niistä

tulee vastata kolmeen kysymykseen.

5 pistettä) suorittaneet luentokuulustelun, voivat korvata
saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden
Ne, jotka ovat hyväksyttävästi (vähintään

opinnoilla saaneet vapautuksen luennoista, ei tarvitse vastata 1. kysymykseen. Jos aiemmin hylätyssä
tenttisuorituksessa luentokysymys on suoritettu hyväksyttävästi, luentokysymykseen ei tarvitse vastata
jätettävä.
tässä tentissä. Vastauspaperi 1. kysymykseen, johon on merkitty korvaavuus, on kuitenkin

voi kuitenkin vastata uudelleen. Jos luentokysymykseen vastaa tässä tentissä,
tällöin vain tämä vastaus ja siitä saatu pistemäärä (vaikka huonompi kuin
luentokuulustelussa/aikaisemmassa tenttisuorituksessa) otetaan huomioon tentin arvosanaa
Luentokysymykseen

määrättäessä.

jokainen vastaus kirjoitetaan eri paperille. Tehtävään 3 vastataan sille varatulle erilliselle paperille.
Kunkin vastauksen enimmäispituus on yksi sivu.

Tehtävä

f

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän suostumaan kuvattavaksi työnantajayritystä

koskevaan

mainosesitteeseen?
Tehtävä 2
Vastaa seuraaviin alakohtiin. Vastaustilaa 1 sivu.
a)

Heidin työsuhde päättyi 1.L0.2013 ja samana päivänä hänelle maksettiin loppupalkka. Viikko
työsuhteen päättymisen jälkeen Heidi huomasi, että osa palkasta oli jäänytkin maksamatta.
Missä foorumissa Heidi voi nostaa kanteen maksamattomasta palkasta? 1 p.

b)

Työnantaja X-osakeyhtiö ja työntekijäliitto B olivat solmineet työehtosopimuslaissa tarkoitetun

työehtosopimuksen,

jossa oli sovittu

työsopimuslaissa säädetystä sairausajan

palkanmaksuvelvoitteesta (TSL 2 luku 11 S). Työehtosopimusmääräyksen mukaan työnantaja ei
ollut velvollinen maksamaan palkkaa ensimmäiseltä sairastumispäivältä, vaikka laissa tällainen

velvoite on. Onko sopimus työsopimuslain mukainen? Perustele. 2
seuraavassa vastauksessa tarvittavat työsopimuslain säännökset:

p'

Tehtiivä 3.

NIMI:

Rastita oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta

I

p. V?iåiråistä -1p. Tyhjåistä 0 p.

1.

Työntekijiiä on aina varoitettava ennen irtisanomista.

2.

Koeaikapurku voi kohdistua myös måiäriiaikaiseen
työsopimukseen.

J.

Työntekijä voi purkaa työsopimuksensa millä perusteella
tahansa.

4.

Työntekij?in käyttiiytyminen vapaa-aikanaan voi johtaa
työsuhteen piiättymiseen.

5.

Töiden uudelleenjåirjestelyt eivät voi johtaa työntekijiin
irtisanomiseen.

6.

Työnantajan työntekijälle antama varoitus eilren irtisanomista
voi olla suullinen.

7.

Samanlainen työntekijåin kiiytuiytyminen voi täyttåiä joko irtisanomistai purkuperusteen.

8.

Kollektiiviperuste tarkoittaa sitii" että irtisanomisen kohteena
on yhtä useampi työntekijä.

9. Työnantajalla on aina irtisanomisen jälkeen ns. takaisinotto-

velvoite.

10. Miiiirilaikaista työsopimusta ei voida koskaan

/lop.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun L15:n 1 momentti:
Sairausajan palkka

Työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sairausajan
palkkaan. Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on oikeus saada esteen ajalta

täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin
siihen saakka, kun hänen oikeutensa sairausvakuutuslain (364/19631mukaiseen päivärahaan alkaa. Alle
kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 prosenttia palkastaan.

13 luvun 7 5:n 1 momentti:

Poikkeami nen työehtosopimuksella

Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 6 $:ssä säädetystä poiketen oikeus sopia

siitä, mitä

1

luvun

5

5:ssä (työsuhteen kestosta riippuvat työsuhde-etuudet),

2

luvun

5

5:ssä

(työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle), 11 $:ssä (sairausajan palkka) ja 13 $:ssä
(palkanmaksuaika ja -kausi), 5 luvun 3 5:ssä (ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen), 4 S:ssä
(lomautusilmoitus) ja 7 5:n 2 momentissa (työnantajan oikeus vähentää lomautusilmoitusajan palkka
irtisanomisajan palkasta), 6 luvun 6 $:ssä (työntekijän takaisin ottaminen) sekä 9 luvussa (työsopimuksen
päättämismenettely) säädetään. Mainittujen yhdistysten välisellä työehtosopimuksella saadaan myös
sopia 5 luvun 2 5:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun lomauttamisen perusteista, ei
kuitenkaan pidentää 1 momentin 2 kohdassa mainittua lomautuksen enimmäisaikaa ja rajoittaa 7 luvun
4 S:ssä säädetyn työn ta rjoa misvelvollisuuden

c)

a

lueel lista laaj uutta.

Millä edellytyksillä työnantaja voijärjestää kameravalvonnan työpaikalla? 2

d) Mitä asioita työneuvosto käsittelee? (Työneuvoston toimivalta)
Kaappulan Kiekko

ja

p.

2 p.

Ratas Oy:llä on viisi toimipistettä eri puolella Suomea. Rovaniemen toimipisteessä

on viisi työntekijää, Oulussa kaksi, Riihimäellä 8, Helsingissä 9 ja Kotkassa neljä. Yritys on ajautunut
taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikeuksiin yhden suuren ulkomaantilauksen peruunnuttua ja yhtiö
harkitsee Rovaniemen toimipisteessä olevien kahden työntekijän lomauttamista määräajaksi. Kaikki
yhtiön työntekijät ovat toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa ja heidän työaikansa on 8 tuntia
vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tuleeko laki yhteistoiminnasta yrityksissä sovellettaviksi tehtäessä
päätöksiä Rovaniemen toimipisteen työntekijöiden lomauttamisesta? Perustele. Jos em. laki tulee
sovellettavaksi, millaisia velvoitteita siitä työnantajalle seuraa? 3 p.

Kysymys 4

Positiivine n erityiskohtel u?
Kysymys 5

Mitkä ovat toimee ntulotu rvajä rj estelmä n kerrostumat?

