TYÖSUHDEJURISTIT OY
Työsuhdejuristit Oy on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n omistama työoikeuteen erikoistunut
lakiasiaintoimisto, joka avustaa kaiken kokoisia työnantajia erilaisissa työoikeudellisissa
toimeksiannoissa. Toimimme HR-henkilöiden, esimiesten ja johdon tukena niin päivittäisissä
työoikeudellisissa asioissa kuin erilaissa työsuhteisiin ja yritystoimintaan liittyvissä muutos- ja
ongelmatilanteissakin.
Konsultoinnin
lisäksi
edustamme
työnantajia
yleisissä
tuomioistuimissa
ja
työtuomioistuimessa käytävissä työsuhderiidoissa sekä työoikeuteen ja työturvallisuuteen
liittyvissä rikosoikeudenkäynneissä.
Hoidamme työsuhderiidat suurella asiantuntemuksella ja yhtiön omien juristien lisäksi
käytettävissämme on lainvalmistelutöihin osallistuvien EK:n asiantuntijoiden tuki. Yhtiöllä
on pitkäaikainen ja syvällinen osaaminen työsuhdeasioiden hoitamisesta.
Työsuhdejuristit Oy:n toiminnasta antaa
(emma.nurmi@ek.fi, p. 050 3757 697).
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LASKUTUSPERIAATTEEMME
Laskutusperusteemme on EK:n jäsenyrityksille 230 euroa / tunti + alv 24%, ja muille kuin
EK:n jäsenyrityksille 250 euroa / tunti + alv 24 %. Minimiveloitus toimenpidettä kohden on 0,2h.
Laskutusperuste tarkistetaan vuosittain.
Matka-aika veloitetaan voimassa olevan tuntiveloituksen mukaisesti, poikkeuksena
pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) ulkopuolelle suuntautuvat matkat, joiden
osalta veloitus on 100 euroa / tunti + alv 24 %. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja
päiväraha veloitetaan verohallituksen päätösten mukaisina. Palkkion lisäksi veloitetaan
erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten matka- ja majoituskulut sekä
viranomais- ja tuomioistuinmaksut. Asianajolaskun lisäksi yritykselle saattaa aiheutua
kustannuksia mm. todistelusta (esim. matkakulut, ansionmenetys), asiakirjojen
kääntämisestä
tai
todistelunauhojen
puhtaaksikirjoittamisesta.
Todistelunauhojen
puhtaaksikirjoituksen osalta veloitus on 50 euroa / tunti + alv 24 %.
Mikäli yrityksellänne tai yhteisöllänne on oikeusturvavakuutus, korvaa se vakuutusehtojen
mukaisesti yrityksen omat riita-asiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Siltä osin kuin
syntyneitä oikeudenkäyntikuluja ei korvata vakuutuksesta, oikeudenkäyntikulut veloitetaan
asiakasyritykseltä. Mikäli yritys haluaa vakuutusyhtiöltä oikeusturvapäätöksen meidän
toimestamme, tulee yrityksen toimittaa vakuutuksen tiedot asiaa hoitavalle lakimiehelle
oikeusturvahakemuksen tekemistä varten. Oikeusturvavakuutus ei pääsääntöisesti korvaa
konsultaatiosta aiheutuneita kustannuksia.
OIKEUDENKÄYNNIN KUSTANNUS
Oikeudenkäyntien hinnat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tavanomaisessa riita- ja
rikosasiassa käräjäoikeusvaiheen oikeudenkäyntikulut ovat noin 10.000 – 15.000 euroa + alv,
mutta työmäärä voi vaihdella merkittävästikin asian laajuudesta ja luonteesta riippuen.
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Mikäli asia sovitaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, kulut jäävät yleensä merkittävästi
pienemmiksi. Hovioikeudessa kustannukset ovat yleensä hieman käräjäoikeusvaiheen
kustannuksia alhaisemmat.
Mikäli yritys voittaa jutun, tuomitaan vastapuoli pääsäännön mukaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut. Poikkeuksellisesti tätä voidaan sovitella, tai jättää kulut asianosaisten
omaksi vahingoksi. Mikäli yritys häviää jutun, vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa
vastapuolen oikeudenkäyntikuluja, vaan yritys joutuu maksamaan nämä itse.
OIKEUDENKÄYNNIN KULKU JA KESTO
Oikeudenkäynti tulee vireille haastehakemuksella, jonka jälkeen käräjäoikeus pyytää
vastaajalta kirjallista vastausta haastehakemuksessa esitettyyn. Kirjallisen vastauksen
jälkeen tuomioistuin voi pyytää osapuolilta, tai toiselta osapuolelta, vielä kirjallista lausumaa
esimerkiksi johonkin epäselväksi jääneeseen seikkaan liittyen. Kirjelmävaiheen jälkeen
asiassa on yleensä vähintään parin kuukauden ”lepovaihe”, jonka aikana asia ei etene
lainkaan. Käräjäoikeudesta riippuen tämä vaihe saattaa kestää jopa 6 – 12 kk.
Varsinaista pääkäsittelyä edeltää pääsääntöisesti suullinen valmisteluistunto, jonka
tarkoituksena on valmistella asia tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Valmisteluistunnossa
osapuolet voivat asiamiestensä toimesta vielä täydentää perusteitaan ja todisteluaan.
Valmisteluistunnossa tuomioistuin selvittää yleensä myös asian sovinnollisen ratkaisemisen
edellytykset. Varsinainen oikeudenkäynti todistajien kuulemisineen järjestetään yleensä
noin 1 – 2 kk kuluessa suullisesta valmisteluistunnosta ja tuomio asiassa annetaan
pääsääntöisesti noin kuukauden kuluttua oikeudenkäynnistä. Käräjäoikeusvaihe kestää
kokonaisuudessaan tavanomaisesti noin 6 – 12 kuukautta.
Käräjäoikeuden tuomioon tyytymättömällä on mahdollisuus hakea tuomioon muutosta
hovioikeudesta. Valittaminen hovioikeuteen edellyttää jatkokäsittelylupaa, jonka
myöntämisestä hovioikeus päättää tapauskohtaisesti. Mikäli hovioikeus myöntää
jatkokäsittelyluvan ja ottaa valituksen tutkittavakseen, kestää prosessi hovioikeudessa
yleensä noin vuoden. Hovioikeuden tuomiosta on mahdollista valittaa edelleen
korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää asiassa valitusluvan. Valituslupa
myönnetään alle 10 %:ssa hakemuksista. Korkeimmassa oikeudessa prosessi kestää niin
ikään noin vuoden ajan.
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