
Työtaistelukoulutus

Me emme pyydä, me vaadimme. 

Päivitetty 26.10.2022



Kaikki mukaan

❖ Työehtosopimusneuvotteluiden onnistumiseen 
vaikuttaa ratkaisevasti jäsenten valmius tukea 
työpaikoilla neuvotteluita.

❖ Jokainen neuvottelukierros on tärkeä ja erilainen. 

❖ Tes-neuvotteluiden tukitoimet käynnistetään 
tarvittaessa työpaikoilla neuvotteluiden 
vauhdittamiseksi sekä työtaisteluvalmiuden 
nostamiseksi.

❖ Yhdessä luomme hyvät valmiudet neuvotteluille ja 
neuvottelutuloksen saavuttamiseksi.
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Ammattiosastossa 
valmistautuminen
❖ Huolehditaan, että työpaikoilla kaikki työntekijät 

kuuluvat liittoon tarjoamalla jäsenyyttä jokaiselle.

❖ Käsitellään työpaikoilta tulevat tes-esitykset ja 
lähetetään ne SEL:n sopimusosastolle 30.6.2022 
mennessä.

❖ Huomioidaan tes-neuvottelut ammattiosaston 
toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.

❖ Luodaan valmiudet paikallisiin tukitoimiin, joilla 
tuetaan sopimustavoitteiden läpimenoa.
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Mitä työtaistelu tarkoittaa?

❖ Työtaistelulla tarkoitetaan tilannetta, jossa 
työnantajapuoli ja työntekijäpuoli eivät pääse 
sopimukseen työehdoista, ja käyttävät 
painostuskeinoja sopimuksen saavuttamiseksi.

❖ Painostuskeinoja ovat esimerkiksi työn väliaikainen 
keskeyttäminen, työstä kieltäytyminen tai sen 
hidastaminen.

❖ Työtaistelua voidaan käyttää esimerkiksi palkkojen 
tai muiden työehtojen tai työolojen parantamiseksi.
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Työtaistelutoimenpiteitä

❖ Työntekijäpuolen käytössä esimerkiksi:
❖ Ylityökielto
❖ Italialainen lakko eli hidastuslakko
❖ Pistelakko
❖ Totaalilakko
❖ Mielenosoituslakko, esimerkiksi ulosmarssi
❖ Poliittinen lakko
❖ Tukilakko eli myötätuntolakko 

❖ Työnantajapuolen käytössä esimerkiksi:
❖ Työsulku
❖ Turvaamistoimi
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Ammattiosastossa 
työtaistelutoimiin varautuminen
❖ Rakennetaan lakkovalmius

❖ Työpaikkojen ja järjestäytymisasteen kartoitus
❖ Jäsenhankinta
❖ Lakkotoimikunnat tai sulkutoimikunnat
❖ Lakkovahdit
❖ Työlupien myöntäminen
❖ Hätätyö
❖ Tiedottaminen, sisäisesti ja ulkoisesti, esimerkiksi medialle
❖ Mitä tehdään, jos työpaikoilla ongelmia ohjeiden noudattamisessa
❖ Vastuuhenkilöiden nimeäminen

❖ Huolehditaan työtaistelutoimien, kuten ylityökiellon, 
rajojen noudattamisesta
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Juridinen vastuu työtaistelussa

❖ Yksittäinen jäsen tai luottamushenkilö ei voi joutua 
vastuuseen työtaistelusta, siihen osallistumisesta 
tai siihen yllyttämisestä, jos päätös työtaistelusta 
on tehty työhuonekunnassa, ammattiosastossa tai 
liitossa

❖ Valtakunnallisista työtaistelupäätöksistä vastaa 
liitto

❖ Paikallisella tasolla ammattiosasto vastaa omista 
itsenäisistä päätöksistään
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Lakkotoimikunta

❖ Ammattiosaston johtokunta valitsee 
lakkotoimikunnan, joka voidaan muodostaa 
esimerkiksi ammattiosaston johtokunnan jäsenistä 
ja työpaikkojen luottamushenkilöistä.

❖ Lakko- ja sulkutoimikunnan tehtävät:

a) Huolehtii, että työpaikoilla on lakkovahdit ja 
lakkovahdeilla on tehtävää ilmaiseva tunnus käytössä 
(esimerkiksi lakkoliivit).

b) Käsittelee haetut työluvat keskuslakkotoimikunnan 
ohjeiden mukaisesti.
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Lakkotoimikunta

c) Tiedottaa jäsenille ja lakon piirissä oleville muiden 
liittojen jäsenille, miten lakkoavustusta haetaan (liiton 
antamien ohjeiden mukaisesti).

d) Huolehtii, että lakkoon liittyvä tieto kulkee liiton, 
ammattiosaston ja työpaikkojen välillä sekä vastaa 
ulospäin tiedottamisesta esimerkiksi medialle.

e) Kutsuu ensimmäisenä lakkopäivänä jäsenkokouksen 
koolle lakon kulun yksityiskohdista tiedottamiseksi.

f) Päättää missä ja milloin lakkotoimikunta kokoontuu.
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Lakkoavustus

❖ SEL:n liittohallitus päättää liiton julistamien 
lakkojen lakkoavustuksen suuruudesta ja 
suorittamisesta sekä siitä, mistä päivästä lähtien 
lakkoavustusta aletaan maksamaan.

❖ Veroton lakkoavustus on 16 €/päivä.
❖ Lakkoavustus ja muu siihen rinnastettava avustus on 

veronalaista tuloa siltä osin kun sen määrä ylittää 16 
euroa päivässä (TVL 88 §).

❖ Lakkoavustuspäiviksi lasketaan työpäivät.
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Työpaikalla valmistautuminen

❖ Jäsenyyden tarjoaminen kaikille työntekijöille 

❖ Jäsenten yhteystiedot ajan tasalle jäsenrekisteriin

❖ Työhuonekunnan kokousten pitäminen työpaikalla

❖ Tes-tavoitteiden sisäänajo jäsenille  

❖ Tiedottaminen alan ansiokehityksestä

❖ Liiton ja ammattiosaston tiedotteiden jakaminen

❖ Rajapintojen selvittäminen etukäteen eri 
henkilöstöryhmien kesken (toimihenkilöt)
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Työpaikalla valmistautuminen

❖ Luottamusmiesten ja työsuojeluedustajien 
yhteistyö omalla työpaikalla ja konsernin tasolla
❖Valmistautuminen sopimuksettoman tilan 

hyödyntämiseen
❖Työntekijämäärän ja järjestäytymisasteen kartoitus
❖Työvuoroluettelot

❖ Työntekijöiden kanssa tulevasta keskusteleminen
❖ ”sukanvarteen” säästöjä

❖ Työnantajan kanssa tulevasta keskusteleminen

❖ Selvitys työpaikan tilanteesta ammattiosastolle
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Sopimukseton tila

❖Kun työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.1.2023, 
alkaa sopimukseton tila, jos uutta sopimusta ei ole solmittu

❖Työehdot pysyvät kuitenkin käytännössä voimassa niin 
sanotun jälkivaikutuksen ansiosta. Työnantaja ei siis voi 
omin päin esimerkiksi laskea palkkaa tai pidentää työaikaa 
sopimuksettoman tilan aikana. 

❖Vanhan työehtosopimuksen määräykset ovat 
pääsääntöisesti voimassa siihen asti, kunnes uusi 
työehtosopimus on hyväksytty.

❖Työehtosopimuksen jälkivaikutus ei kuitenkaan koske uusia 
työsopimuksia, jotka tehdään sopimuksettoman tilan 
aikana. Silloin on huolehdittava siitä, että työsopimukseen 
kirjataan maininta vanhan työehtosopimuksen 
soveltamisesta kunnes uusi työehtosopimus astuu voimaan.
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Sopimukseton tila

❖ Sopimuksettomassa tilassa työtaistelutoimet eivät 
ole laittomia. Tämä tarjoaa mahdollisuuden hoitaa 
paikallisesti tärkeitä asioita kuntoon työpaikalla.

❖ Näin valmistaudutaan paikallisesti neuvottelemaan asioista:
❖ Selvitä 1-3 työpaikalla tärkeää asiaa, mitä lähdetään ajamaan jo 

syksyllä tai heti vuoden alusta, esimerkiksi tauotus, palkkaus tai 
tarkennuksia TES:n teksteihin.

❖ Huolehdi, että työntekijät ovat mukana ja tukevat neuvotteluita.
❖ Tiedota SEL:n aluesihteerille, mitä työpaikalla tapahtuu.
❖ Sitten vaan iso ”hönkä” päälle, kun tavoitteet, toteutus, taustat ja 

tuki ovat kunnossa.

❖ Työehtosopimuslaki on voimassa 
sopimuksettoman tilan aikana.
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Ylityökielto

❖ Ylityökiellon aikana tehdään vain säännöllistä 
työaikaa, enintään 8 h/päivässä ja 40 h/viikossa.
❖Ylityökiellon aikana ei saa tehdä lisätyötä tai ylityötä.
❖Työaikoihin ei tehdä muutoksia tai poikkeamia.

❖ Muut henkilöstöryhmät eivät saa tehdä SEL:n
työehtosopimuksen alaisia töitä.

❖ Luottamusmies
❖kertoo työntekijöille, mitä ylityökielto tarkoittaa.
❖käy työnantajan kanssa etukäteen läpi ylityökiellon 

aikana työpaikalla mahdollisesti esiintyviä tilanteita.
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Ylityökielto

❖ Ylityökielto on SEL:n julistama laillinen 
työtaistelutoimi, joten työnantaja ei voi määrätä 
työntekijöiden työaikoja haluamaansa työaikaan.

❖ Ylityökiellon aikana kielletään kaikki muutokset 
päivittäisiin tai viikoittaisiin työaikoihin.

❖ Toimintaa ohjataan keskitetysti liitosta käsin.
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Esimerkkejä ylityökiellon 
noudattamisesta
❖ Kolmivuorotyö ja jaksotyö: Mikäli 1.2.2023 iltavuoron 

työntekijä jatkaa työtä vuorosta pois jääneen 
työntekijän sijaisena, on työ lopetettava ylityökiellon 
alkaessa.

❖ Jos ylityökiellon alkaessa on noudatettu erilaisia töiden 
alkamisaikoja, esimerkiksi kello 6 ja kello 7, näitä 
aloitusaikoja ei saa muuttaa.

❖ Jos työntekijä on tehnyt lauantaityötä ylityönä, on se 
lopetettava ylityökiellon alettua. Vapaapäiväjärjestelyjä 
ei saa muuttaa. Vapaapäiväjärjestelyjä ei saa muuttaa 
siten, että viikkovapaapäivä olisi esimerkiksi maanantai 
ja lauantaista tulisi työtuntijärjestelmän mukainen 
säännöllinen työpäivä.
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Esimerkkejä ylityökiellon 
noudattamisesta
❖ Mikään tilapäinen, äkillinen tai ennalta-arvaamaton 

työn tarve ei oikeuta työnantajaa muuttamaan 
työaikoja siitä, mitä ne olivat ennen ylityökieltoa.

❖ Jaksotyössä uuden työjakson säännöllisen työajan on 
sijoituttava ylityökieltoa edeltävän aikaisemman 
käytännön mukaisesti.

❖ TES:n mukainen varallaolo: vuorokautinen työaika on 
yhteensä kahdeksan tuntia, johon on laskettu mukaan 
mahdolliset hälytystunnit, jotka tasataan samalla tai 
seuraavalla viikolla

❖ Tarvittaessa töihin tulevat/osa-aikaiset: viikoittainen 
työaika keskimäärin sama kuin ennen ylityökieltoa.
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Ylityökieltoon ei hyväksytä 
poikkeuksia
❖ TES:n mukainen viikonloppuvuoro (12+12) 

hyväksytään vain siinä laajuudessa kuin sitä tehtiin 
ennen ylityökieltoa.

❖ Leipomoiden viikonloppuapulaisten (la/su) 
päivittäinen työvuoro ei saa ylittää 8 tuntia.

❖ Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimi. 
Normaaleinakaan aikoina työntekijän ei tarvitse 
perustella työnantajalle kieltäytymistään ylityöstä.

❖ Ylityökiellon ulkopuolelle jää vain hätätyö.
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Ylityökieltoon ei hyväksytä 
poikkeuksia
❖ Vaikka osa tuotannosta jäisi esimerkiksi konerikon takia 

tekemättä, sitä ei saa tehdä ylityönä.
❖ Ylityö ei ole sallittua, vaikka konerikon korjaus edellyttäisi 

ylityötä, jotta muut pääsisivät työskentelemään koneella 
seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan.

❖ Kaupallinen syy esimerkiksi siihen vedoten, että työtä 
pystytään tarjoamaan työriidan jälkeenkin, ei kelpaa. 

❖ Työaikalain 17 §:n tarkoittamat aloittamis- ja 
lopettamistyöt voidaan tehdä siten, että vuorokautinen 
työaika on yhteensä 8 tuntia ja viikkotyöaika 40 tuntia.
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Ylityökieltoon ei hyväksytä 
poikkeuksia
❖ Työnantaja ei voi vedota tuotteen tai raaka-aineen 

pilaantumiseen.
❖ Työnantajan on mitoitettava tuotanto siten, että se 

voidaan tehdä säännöllisenä työaikana.
❖ Uusien työntekijöiden palkkaaminen normaaliin 

työsuhteeseen, joko määräaikaiseen tai toistaiseksi 
voimassa  olevaan, on mahdollista, mikäli henkilö tulee 
normaaleihin työvuoroihin ja täysiaikaiseksi ja ellei 
työsopimusta ole tehty vain ylityökiellon ajaksi tai 
ylityökiellon kiertämiseksi.

❖ Työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka, vaikka 
työtä ei olisi ylityökiellon takia tarjota.
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Mitä hätätyö on?

❖ Työnantaja voi teettää hätätyötä ennalta arvaamattoman 
tapahtuman sattuessa, jos se on aiheuttanut keskeytyksen 
työnantajan säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa 
sellaisen aiheuttaa.

❖ Hätätyötä voi teettää myös, jos ennalta arvaamaton tapahtuma 
vakavasti uhkaa johtaa hengen, terveyden, omaisuuden tai 
ympäristön vaarantumiseen.

❖ Hätätyötä saa teettää säännöllisen työajan lisäksi vain siinä 
määrin kuin se on välttämätöntä ja enintään kahden viikon ajan.

❖ Hätätyötä ei ole esimerkiksi:
❖ Normaali tuotantotyö
❖ Laitteen korjaaminen, että tuotanto toimisi
❖ Raaka-aineen pilaantuminen laiterikon takia
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Hätätyö

❖ Kun työnantaja ilmoittaa kysymyksessä olevan lain 
tarkoittama hätätyö, on työnantajan viivytyksettä 
tehtävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä 
työsuojeluviranomaiselle (AVI) ja työntekijä on 
velvollinen heti aloittamaan hätätyön tekemisen.

❖ Säännöllisen työajan enimmäismäärän ylittävästä 
hätätyöstä saa ylityökorvauksen ja sunnuntaina 
tehdystä hätätyöstä sunnuntaityökorvauksen.

❖ Luottamusmiehen on varmistettava, että työnantaja on 
tehnyt hätätyöilmoituksen.

❖ Jos työnantaja ei tee hätätyöilmoitusta, työn 
tekeminen lopetetaan. 
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Hätätyö

❖ Teurastamotyöntekijöitä voidaan eläinrääkkäyksen 
välttämiseksi määrätä hätäteurastuksiin 
seuraavasti: teurastamossa toimiva eläinlääkäri voi 
määrätä hätäteurastettavaksi teurastamon 
navetassa olevat eläimet.

❖ Muiden eläinten osalta läänineläinlääkäri voi 
hätäteurastuslähetteellä määrätä teurastajan 
hätäteurastuksiin. Tiloilla eläimet ovat omistajien ja 
haltijoiden vastuulla.
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Työnantajan vastatoimet

❖ Painostaminen

❖ Työsulku

❖ Varastojen täyttäminen

❖ Ulkopuolisen työvoiman käyttö

❖ Väärän tiedon levittäminen

❖ Julkisuus

❖ Tuotannon siirto

❖ Turvaamistoimi 
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Työsulku

❖ Työsulku on työnantajapuolen painostuskeino, kun 
alalla ollaan sopimuksettomassa tilassa.

❖ Työsulku tarkoittaa sitä, että työnantaja estää 
työntekijöitään pääsemästä työhön ja keskeyttää 
heidän palkanmaksun. 

❖ Sekä lakosta että työsulusta on ilmoitettava 14 
vuorokautta ennen sekä vastapuolelle että 
valtakunnansovittelijan toimistoon. Työ- ja 
elinkeinoministeriö voi valtakunnansovittelijan 
esityksestä siirtää työtaistelun alkua kahdella 
viikolla, jos työtaistelusta esimerkiksi aiheutuu 
kohtuutonta haittaa.
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Työsuhteen ehdot lakon ja 
työsulun aikana
❖ Irtisanomissuoja 

Työntekijän osallistuminen lakkoon ei oikeuta 
työnantajaa työsuhteen päättämiseen.

❖ Lomautus

Mikäli lomautus sattuu samanaikaisesti 
lakon/työsulun kanssa, katsotaan työntekijän 
olevan lakossa/työsulussa tai lomautettuna sen 
mukaan kumpi on alkanut ensin. Samanaikainen 
alkaminen katsotaan lomautukseksi.
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Työsuhteen ehdot lakon ja 
työsulun aikana
❖ Palkanmaksu

Erääntyneet palkat on maksettava tavallisena 
palkanmaksupäivänä.

❖ Vuosiloma
Ennen lakkoa/työsulkua alkanut vuosiloma jatkuu 
normaalisti. Lakon/työsulun aikana alkavaksi 
merkityt vuosilomat siirtyvät (TN 975), ellei 
paikallisesti sovita niiden alkamisesta ilmoitettuna 
ajankohtana (poikkeuksena laiton lakko, jonka 
aikana ilmoitetut lomat pidetään normaalisti).
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Työsuhteen ehdot lakon ja 
työsulun aikana
❖ Pekkaspäivät

Työajan lyhennysvapaata ei voi määrätä ennakolta 
tiedossa olevaksi lakko-/työsulkupäiväksi. Aikaisemmin 
ilmoitetut lakon/työsulun alle jäävät pekkaspäivät 
"palavat", jos ei paikallisesti ole sovittu toisin.

❖ Arkipyhäkorvaus
❖ Lakon/työsulun alle jääviltä arkipyhiltä ei makseta 

arkipyhäkorvausta.

❖ Sairausajan palkka
Sairausajan palkkaa ei makseta lakon/työsulun ajalta 
(työtuomioistuin n:o 116/77 ja 77/82).
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Etuudet lakon ja työsulun aikana

❖ Lakko/työsulku ei vaikuta Kelan maksaman 
raskausrahan tai vanhempainrahan maksamiseen.

❖ Osatyökyvyttömyyseläke maksetaan normaalisti 
myös lakon/työsulun ajan.
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Tiedottaminen työpaikalla 
neuvotteluiden aikana
❖ Tiedota jäsenille asioista selkeästi, avoimesti ja 

riittävän nopeasti. Juttele jäsenten kanssa ja ole 
tavoitettavissa.

❖ Pysy rauhallisena, vaikka huhuja ja väärää tietoa on 
liikkeellä.

❖ Käytä rohkeasti eri kanavia tiedon levittämiseen: 
tekstiviestit, WhatsApp, sähköposti, tiedotteet 
ilmoitustaululla ja taukotiloissa, paikallismedia jne.

❖ Jos annat medialle haastattelun, mieti etukäteen, 
mitä haluat sanoa ja sano se heti vastauksesi aluksi.
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Kun media haastattelee sinua

❖ Suhtaudu toimittajan pyyntöön myönteisesti. 

Haastattelu on hyvä ja harvinainen tilaisuus kertoa 

työntekijöiden näkemyksistä suurelle yleisölle.

❖ Sovi haastatteluaika sinulle sopivaan ajankohtaan, 

jotta ehdit valmistautua haastatteluun. Kysy 

etukäteen haastattelun aiheet. Voit myös pyytää, 

saisitko haastattelun kysymykset etukäteen 

sähköpostilla.
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Kun media haastattelee sinua

❖ Valmistaudu haastatteluun. Mieti etukäteen 

perusviestisi eli 2–3 tärkeintä asiaa, jotka haluat 

sanoa haastattelussa, esimerkiksi lakon tavoitteet, 

mitä me haluamme ja miksi olemme lakossa.

❖ Vastaa kysymyksiin rauhallisesti ja suoraan. Puhu 

lyhyesti ja selkeästi. Älä provosoidu, vaikka 

toimittajan kysymykset olisivat provosoivia. Sano 

perusviestisi selvästi, tarvittaessa voit toistaakin.
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Kun media haastattelee sinua

❖ Jos sinulta kysytään jotain, mihin et voi tai halua vastata, 

vastaa esimerkiksi: ”Tätä en voi kommentoida tässä 

vaiheessa”. Jos et tiedä vastausta, on parempi sanoa ”En 

tiedä” tai ”Tästä minulla ei ole tietoa, mutta selvitän asian” 

kuin antaa virheellistä tietoa.

❖ Jos kyseessä ei ole tv- tai radiohaastattelu, pyydä juttuun 

tulevat kommenttisi tarkistettavaksi ennen kuin juttu 

julkaistaan verkkolehdessä tai painetussa lehdessä. Tarkista 

juttu nopeasti ja pyydä, että toimittaja korjaa jutussa olevat 

asiavirheet tai jos sinua on lainattu virheellisesti.
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Työehtosopimuksen synnyttyä

❖ Pääluottamusmies kutsuu työpaikalla jäsenet 
kokoukseen, jossa hän kertoo jäsenille uuden 
työehtosopimuksen sisällöstä.
❖ Anna palautetta jäsenille heidän toiminnastaan.

❖ Pääluottamusmies käy työnantajan kanssa 
soveltamisneuvottelut.

❖ Ammattiosastossa käydään läpi, miten tes-
neuvottelut ja työtaistelutoimet onnistuivat.
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