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Mikä on YTY?
• Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY on etu- ja 

palvelujärjestö yksityissektorin esimiehille ja asiantuntijoille

• 9000 jäsentä – jäsenyys perustuu asemaan, 
ei koulutukseen tai alaan

• Osa YTYä on Suomen Ammattivalmentajat SAVAL

• Järjestäytynyt Akavaan

• Työmarkkinasopimus- ja neuvottelutoiminta Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN:n kautta



Jäsenpalvelut
• Työsuhdeneuvontaa ja työsuhdelakimiehen palvelut

• Ansiosidonnainen työttömyysturva IAET-kassasta

• Kattava työsuhdeasioiden tietopankki netissä

• Hyödyllisiä koulutuksia

• YTY-lehti ja sähköinen uutiskirje

• Oikeusturvavakuutus työsuhdeasioissa

• Alennuksia muista vakuutuksista

• Alennuksia aikakauslehdistä, laivamatkoista ja polttoaineesta

• Vuokrattavia YTYn loma-asuntoja



Jäsenmaksu
• Kiinteä maksu, joka ei nouse palkan parantuessa

– kokonaan verovähennyskelpoinen

• Jäsenmaksu 2012 on 22 euroa kuukaudessa (264 €/vuosi)
– uutena jäsenenä kolme ensimmäistä kuukautta puoleen hintaan

• Liittyminen www.yty.fi > Liity jäseneksi



Urheilun erityispiirteitä
• Merkitys yhteiskunnallisena ja taloudellisena 

ilmiönä kasvaa

• Suuri osa kansalaisista osallistuu toimintaan 
säännöllisesti

• Ensisijainen vastuu urheiluorganisaatioilla, 
urheilujärjestöjen asema keskeinen

• Seurausta urheilun yhteiskunnallisesta sekä koulutukseen ja 
kulttuuriin liittyvästä merkityksestä



Urheilualan erityispiirteitä
• Toimijoiden moninaisuus, moniäänisyys, epämääräisyys

• Ammattilaiset ja vapaaehtoiset yhdessä
– voiko vapaaehtoisia johtaa vai onko se kannustamista?

• Tunteet, intohimot, henkilökohtaisuus

• Yhtä perhettä, identiteetti, yhteisöllisyys

• Omistautuminen, voimakkaat motiivit, aate, sitoutuminen

• Demokratia, yhdessäsovittu päätöksenteko, osallistaminen

• Päätösvaltasuhteiden epämääräisyys, epäselvät roolit

• Epämuodollisuus, harrastus, ammatillisuuden puute



Urheilualan työsuhteissa
• Paljon määräaikaisia työsopimuksia

• Epätyypillisiä työaikoja, työaikajärjestelyjä

• Sopeuttamista kysynnän muutoksiin

• Kausiluontoisuutta

• Johtajuuden erityishaasteita
– ikäjohtaminen, roolit ja tehtävät

– vuosikello, ajanhallinta ja jaksaminen

– henkilöstösuunnittelu

– työoikeus



Työsuhteen ehtoja säätelevät
• Lait

• Työehtosopimukset

• Työsopimus

• Vakiintunut käytäntö

• Työnantajan määräykset

• jne.



Lakien säännökset
• Sekä pakottavia että tahdonvaltaisia säännöksiä

– pakottavasta lainsäädännöstä ei voida sopia toisin
– tahdonvaltaisista säännöksistä voidaan poiketa sopimalla

• Yksittäistapauksessa noudatettava etusijajärjestys
– pakottavat lainsäännökset (joista ei voida poiketa)
– työehtosopimusten määräykset
– työsopimuksen ehdot
– tahdonvaltaiset lainsäännökset (joista voidaan sopia toisin)
– hyväksytty tapa tai alan yleinen käytäntö
– työnantajan työnjohto- eli direktiovaltansa nojalla antamat määräykset.

• Useissa yrityksissä on lisäksi erilaisia ohjesääntöjä



Työlainsäädäntö

• työsopimuslaki
• työaikalaki
• vuosilomalaki
• työsuojelulaki
• laki työehto-

sopimuksista
• laki yksityisyyden 

suojasta työelämässä
• tasa-arvolaki
• laki 

yhdenvertaisuudesta

Työehtosopimus

3 eri tasoa
• valtakunnalliset
• konsernikohtaiset
• työpaikkataso

Sisältö
• luottamusmiehet
• palkkaus
• lomarahat
• sairaslomat
• äitiyslomat
• matkakorvaus
• alakohtaiset asiat

Työsopimus

• työntekopaikka
• toimenkuva
• työaika
• yksilöpalkkaus
• bonukset
• luontoisedut
• (lomat ja lomaraha)
• (salassapito)
• (kilpailukielto)
• (keksinnöt)

Perusperiaate – työehtojen paraneminen

Työelämän normisto



Työsuhteen tunnusmerkit
• Työtä tehdään toiselle (työnantajalle)

• Työstä saadaan vastike

• Työnantaja hoitaa sosiaali- ja sivukulut

• Perustuu sopimukseen
– sopimuksen perusteella määräytyy työoikeudellinen asema

• Työnantajalla on johto- ja valvontaoikeus (direktio-oikeus)



Työsopimus
• Työsuhteen perussopimus

• Työntekijällä ja työnantajalla on laaja sopimusvapaus, mutta 
pakottavan lainsäädännön vastaisesti ei voida sopia
– jos näin kuitenkin tapahtuu, työsopimus on tältä osin mitätön

• Työsopimus kannattaa aina tehdä huolella ja tarvittaessa 
tarkistuttaa sen sisältö työsuhdelakimiehillä



Johtajasopimus
• Oy:n toimitusjohtaja on toimielin, ei työsuhteessa yhtiöön

– ei sovelleta mm. työsopimus- tai työaikalakia
– muut johtajat ja yhdistyksen toiminnanjohtaja ovat työsuhteisia

• Vaikka toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa yhtiöön hänet 
rinnastetaan  työntekijöihin esimerkiksi:
– vuosilomalaissa, tapaturmavakuutuslaissa, työntekijän eläkelaissa, jne.

• Toimitusjohtajan kannattaa varmistaa työsuhdeturvansa 
henkilökohtaisella johtajasopimuksella
– Ilman sitä toimitusjohtaja on käytännössä vailla työsuhdeturvaa
– sopimus kannattaa tarkistuttaa työsuhdelakimiehilllä
– johtajasopimusoppaan voivat jäsenet tilata YTYstä



Lisätietoa
Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Ratavartijankatu 2, 00520 HELSINKI
(09) 2510 1310

www.yty.fi

pekka.potinkara@yty.fi

kari.saarinen@yty.fi
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