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Korvaavuus ja vasta usohjeet:

Ensimmäinen kysymys on luentokysymys. Kysymykset 2,3, 4 ia 5 ovat vaihtoehtoisia siten, että niistä

tulee vastata kolmeen kysymykseen.

Ne, jotka ovat hyväksyttävästi (vähintään 5 pistettä) suorittaneet luentokuulustelun, voivat korvata

saaduilla pisteillä kysymyksen 1. Myöskään niiden, jotka ovat muualla suoritetuilla työoikeuden
opinnoilla saaneet vapautuksen luennoista, ei tarvitse vastata L. kysymykseen. Joi aiemmin hylätyssä

tenttisuorituksessa luentokysymys on suoritettu hyväksyttävästi, luentokysymykseen eitarvitse vastata

tässä tentissä. Vastauspaperi L. kysymykseen, johon on merkitty korvaavuus, on kuitenkin jätettävä.

Luentokysymykseen 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

määrättäessä.

Jokainen vastaus kirjoitetaan eri paperille. Kysymyksen numero 2 vastauksen enimmäispituus on kaksi

sivua, muiden kysymysten vastausten enimmäispituus on yksi sivu.

KYSYMYS 1.

Miten arvioidaan tehtäväluettelon loppuun sovitun ilmauksen "ja muut työnantajan määräämät

työtehtävät" sisältöä?

KYSYMYS 2.

t 6-vuotias Lisa Wehmas sai kesätyöpaikan myyjänä Laakkosen Koru ja Kello Oy:stä. Työsopimus
solmittiin 28.4.2013,ja sopimuksessa sovittiin työn aloittamisesta 1.6.2013. Työsopimus sovittiin
päättyväksi 30.9.2013. Lisa aloitti työt sovitusti. Kesän aikana Lisa kyllästyi työpaikan ilmapiiriin ja perusti

internetissä toimivaan mainosrahoitteiseen yhteisöpalveluun keskusteluryhmän, jonka jäseniksi hän

kutsui ko. yhteisöpalvelussa olevia 'ystäviään'. Ystävien oli mahdollista kutsua mukaan
keskusteluryhmään omia ystäviään. Keskusteluryhmän jäsenet näkivät Lisan sivustolle kirjoittamat
päivitykset, pystyivät kirjoittamaan omia päivityksiään, ja kaikkijäsenet näkivät toistensa kommentit.
Keskusteluryhmän jäsenmäärä nousi nopeasti ja siinä oli viikko sen perustamisen jälkeen jo 1000
jäsentä. Perustamassaa keskusteluryhmässä, jonka nimi oli "Oikeudenmukaiset työehdot myyjille", Lisa

kertoi kokemastaan huonosta työilmapiiristä ja arvosteli työsopimuksensa ehtoja. Keskustelu kävi



sivustolla vilkkaana, ja jäsenet ilmoittivat lopulta boikotoivansa Lisan työnantajaa ostamalla korut ja

kellot muualta.

a) Arvioi Lisan toimintaa sosiaalisessa mediassa työntekijän velvoitteiden näkökulmasta. Voiko

Lisan toiminta olla jonkin työntekijän velvoitteen rikkomista? Jos, niin minkä ja missä säädetyn

velvoitteen rikkomista? 3 P.

b) Heinäkuussa Lisalle selvisi, ettei hän ollutkaan kenenkään sijaisena, vaan että liikkeessä dn jo

pitkään ollut työvoiman vajausta. Vaikka työsopimus olisi solmittu määräaikaisena, ei

määräaikaisuuden perustetta ollut kirjattu työsopimukseen, eikä sitä työnantaja ollut
muutoinkaan Lisalle kirjallisesti ilmoittanut. Työsopimusta allekirjoitettaessa toki tuli suullisesti

esille, että Lisa olisi sijainen. Mitä seuraamuksia työnantajalle voi tulla, jos määräaikaisuuden
perustetta ei ole kirjallisessa sopimuksessa, eikä siitä ole erikseen kirjallisesti ilmoitettu? 2 p.

c) Kun työsopimus solmittiin, sovittiin kirjallisesti kahden (2) kuukauden pitirisesta koeajasta.

Milloin koeaika alkoija milloin se päättyi (ilmoita tarkat päivämäärät). 1- p.

d) Työsopimuksessa oli sovittu työtehtäväksi myyjän tehtävät. Syksyn alkaessa työnantaja ilmoitti
Lisalle, että hänen tulisi avustaa myös kelloseppiä liiketilan yhteydessä olevassa verstaassa aina,

kun liikkeen puolella on hiljaista. Lisa epäröija pyytää työnantajaa perustelemaan määräystään.

Kerro Lisalle, onko työnantajan työnjohtovallasta säädetty, ja mahdollisten työnjohtovallan
perustaan liittyvien säännösten sisältö. 2 p.

e) Jos työt olisivat tilapäisesti loppuneet liikkeestä Lisan määräaikaisen työsuhteen aikana, olisi Lisa

voitu lomauttaa? Perustele. 1 p.

fl Miten Lisan palkka määräytyy, kun siitä ei ole työsopimuksessa mitään sovittu? Laakkosen Koru
ja Kello Oy on järjestäytymätön työnantaja.

KYSYMYS 3.

Työtaistelutoimen piteen tunnusmerkit.

KYSYMYS 4.

Työsuhteen käsitteen perustunnusmerkit.

Kysymys 5.

Ammattitaudit


