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I
JOHDANTO
Provisiopalkasta ei ole selkeitä säännöksiä työlainsäädännössä, minkä seurauksena
provisiopalkkaukseen liittyy paljon epäselvyyksiä. Provisiopalkkaus on kuitenkin
yleinen palkkausmuoto muun muassa asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa. Kysymykset
provisiopalkkauksesta nousevat myös usein esiin Lakimiesliiton työsuhdeneuvonnassa.
Ohjeistukselle on siten selkeä tarve sekä työnantajan että työntekijän puolelta. Tässä
ohjeistuksessa käydään läpi yleisimpiä provisiopalkkamalleja ja tuodaan esiin seikkoja, jotka sekä työnantajan että työntekijän tulisi huomioida provisiopalkasta sovittaessa. Ohjeistuksessa kiinnitetään lisäksi huomiota provisiopalkan maksamiseen
työsuhteen päättyessä, mihin usein liittyy epäselvyyksiä ja tulkintaerimielisyyksiä ja
joista siksi on tärkeää sopia jo provisiopalkasta sovittaessa.
Ohjeistukseen on pyritty ottamaan mukaan mahdollisimman käytännönläheisiä esimerkkejä ja laskukaavoja. Ohjeistuksen laatimista varten on haastateltu alan toimijoita, Lakimiesliiton luottamushenkilöitä sekä konsultoitu Lakimiesliiton työsuhdeneuvontaa.
Ohjeistuksen tarkoituksena ei ole tarjota yksiselitteistä mallia siihen, miten provisiopalkasta tulisi tietyssä tilanteessa sopia. Tarkoituksena on nostaa esiin erilaisia
käytännössä esiintyviä provisiopalkkamalleja ja kiinnittää huomiota niihin mahdollisesti liittyviin ongelmiin ja toisaalta mahdollisuuksiin.
Ohjeistuksen tarkoituksena on myös toimia vuoropuhelun pohjana provisiopalkasta
sovittaessa sekä muutoinkin provisiopalkkaukseen liittyvissä kysymyksissä.
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II
YLEISTÄ PROVIOPALKASTA JA SEN MÄÄRITELMÄSTÄ
Provisio on yksi palkkaustapa, jota ei ole yksiselitteisesti määritelty työsopimuslaissa. Työsopimuslaissa on ainoastaan muutamia säännöksiä, jotka koskevat myös provisiopalkkaa.
Kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/1992), jonka soveltamisala on laissa
rajattu koskemaan vain tietyissä tehtävissä toimivia henkilöitä, on säännöksiä provisiopalkasta. Lisäksi provisiosta saattaa olla määräyksiä työehtosopimuksissa. Sellaista ei ainakaan
toistaiseksi ole solmittu asianajo- ja lakiasiainalalle.
Yleisesti provisiopalkalla tarkoitetaan palkkaa, joka on sovittu määräytyväksi muun kuin työhön käytetyn ajan perusteella. Terminä provisiopalkka saattaa joskus sekoittua bonukseen,
jolla useimmiten tarkoitetaan työnantajan työntekijälle maksamaa palkkiota, joka ei ole palkan tavoin suoraan sidoksissa yksittäisen työntekijän tekemään työhön. Käytetystä termistä
riippumatta työntekijälle maksettavan suorituksen luonne on kuitenkin ratkaiseva.
Asianajoalalla provisio lasketaan usein työntekijän tekemän laskutettavan työn pohjalta siten,
että työntekijän aikaansaama arvonlisäveroton laskutus tietyltä ajalta otetaan palkan perusteeksi, josta lasketaan tietyllä prosenttiosuudella työntekijälle maksettava palkka tai palkan
osa.
Myös provisiopalkkauksessa tulee noudattaa työlainsäädännön pakottavia määräyksiä. Työsopimuslain 2 luvun 10 §:n mukaan ”Jos työsuhteessa ei tule sovellettavaksi työehtosopimuslain nojalla
sitova työehtosopimus eikä yleissitova työehtosopimus eivätkä työnantaja ja työntekijä ole
sopineet työstä maksettavasta vastikkeesta, on työntekijälle maksettava tekemästään työstä
tavanomainen ja kohtuullinen palkka.”
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Jos muuta ei ole sovittu, palkan tason tulee vastata vähintään alalla yleisesti maksettavaa
tavanomaista ja kohtuullista palkkaa riippumatta siitä määräytyykö työntekijän palkka kokonaan tai osittain provisiona. Palkan suuruus riippuu luonnollisesti myös työntekijän yksilöllisistä tekijöistä, kuten kokemuksesta ja ammattitaidosta. Suomen Lakimiesliiton vuosittain
julkaisemasta palkkatutkimuksesta voi hakea tulkinta-apua siihen, mikä alan yleinen palkkataso on.
Työsopimuslain 2 luvun 13 §:ssä on säännös palkanmaksukaudesta. Suorituspalkkauksessa,
kuten esimerkiksi urakkatyössä, palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon pituinen,
ellei suorituspalkkaa makseta kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Jos osa palkasta määräytyy voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, saa tämän osan maksukausi olla edellä säädettyä pitempi, enintään kuitenkin 12 kuukautta.
Mikäli työntekijän palkka muodostuu sekä kuukausipalkasta että provisiopalkasta, tulee provisioon perustuva osuus maksaa työsuhteen aikana viimeistään 12 kuukauden kuluttua työn
tekemisestä ja jos palkkaus perustuu kokonaan tai pääosin provisioon, palkanmaksukautta ei
saa pidentää yli kuukauden mittaiseksi.
Työsopimuslain 2 luvun 4 §:n mukaan työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde
on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon
keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä,
jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Työsuhteen keskeiseksi ehdoksi katsotaan muun muassa palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi.
Työsopimuslain tarkoittama työnantajan kirjallinen selvitys ei kuitenkaan poista mahdollista
epäselvyyttä palkanmuodostuksessa, mikäli osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä palkasta on
sovittu.
Provisiopalkkauksesta on aina syytä sopia kirjallisesti. Ehtojen tulee olla selkeät ja niistä
tulee käydä ilmi provision määräytymis- ja laskentaperusteet yleisesti, eri poissaolotilanteissa
(mm. sairauspoissaolo ja perhevapaa) sekä työsuhteen päättyessä. Laskentaperusteita ja eri
malleja käydään tarkemmin läpi ohjeistuksen kohdassa III ja IV.
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Koska työntekijän provisiopalkka usein perustuu laskutettuihin työtunteihin, on tärkeää, että
molemmat osapuolet pitävät kirjaa laskutettavista/laskutuskelpoisista tunneista sekä käyvät
ne säännöllisin väliajoin yhdessä läpi, jolloin syystä tai toisesta laskuttamatta jääneisiin tunteihin ja laskettuihin provisioihin liittyviin mahdollisiin epäselvyyksiin voidaan puuttua riittävän ajoissa.

III
PROVISIOPALKASTA SOPIMINEN
JA LASKENTAPERUSTEEN MÄÄRÄYTYMINEN
Provisiopalkkauksessa toimeksiantojen määrä ja laatu määrittelevät pitkälti palkan suuruuden. Provisiopalkkaa harkittaessa tulee erityisesti arvioida mahdollisuutta saavuttaa kohtuullinen tulotaso. Ansiotasoon vaikuttaa se, minkä tyyppisiä toimeksiantoja työnantaja hoitaa,
muodostuuko työnantajan asiakaskanta enemmän yksityishenkilöistä vai yritysasiakkaista, ja
hoitaako työnantaja kenties paljon oikeusapujuttuja. Näiden toimeksiantojen laskutuksessa
voi olla isoja euromääräisiä ja muita eroja. Samoin provision määrään vaikuttaa olennaisesti
myös se, miten provisioon oikeuttavat toimeksiannot jakaantuvat työntekijöiden kesken.
Ansiotaso voi jäädä pieneksi, mikäli yrityksellä ei ole osoittaa laskutuskelpoisia toimeksiantoja
työntekijälle eikä työntekijällä itsellä ole valmista asiakas- ja juttukantaa. Provisiopalkkaus
voi siten muodostua ainakin alalle vasta pyrkivälle riskiksi.
Olennaisinta on sopia selkeästi, mistä (tehdystä työtä / lähteneestä laskusta / tuloutuneesta
rahasta) ja miten (millä prosentilla ja mistä tunnusluvusta) provisio lasketaan. Työsuhteen
alussa on myös syytä sopia laskutukseen liittyvistä yleisistä periaatteista; minimiaikaveloituksesta, eri toimenpiteiden laskutuskäytännöistä, sekä siitä miten käytetty työaika käydään
yhdessä läpi (ennen laskutusjärjestelmään merkitsemistä vai ennen laskun lähettämistä).
Vähemmän kokemusta omaavalta lakimieheltä saattaa kulua työn tekemiseen enemmän aikaa
kuin kokeneelta lakimieheltä. Tosiasiassa tehtyjen työtuntien määrä ei asianajoalalla välttämättä aina vastaa sitä, mitä asiakkaalta voidaan työtunteina laskuttaa. Tämä tulee ottaa
huomioon provisiopalkan perusteesta sovittaessa (esimerkiksi sopimalla kiinteän palkan ja
provision yhdistelmästä tai huomioimalla provisioprosentin suuruudessa).
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Provisiopalkkauksessa palkkaa alkaa usein kertyä vasta useiden kuukausien työskentelyn
jälkeen, mikä tulee muistaa provisiopalkkauksesta sovittaessa. Työsopimusosapuolten kannattaakin sopia, että työntekijä työskentelee työsuhteen alussa yksinomaan kuukausipalkalla
ja että provisiopalkkaukseen siirrytään vasta, kun molemmat osapuolet ovat varmistuneet
palkkaustavan sopivuudesta. Provisiomalliin voidaan sopia siirryttävän myös porrastetusti siten,
että tietyn ajan kuluttua kiinteän palkan osuus pienenee asteittain ja vastaavasti mahdollisuus provision ansaintaan kasvaa.

IV
ESIMERKKEJÄ PROVISIOMALLEISTA
Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa käytetään tyypillisesti seuraavia provisiopalkkamalleja:
1. PELKKÄ PROVISIOPALKKA
Kiinteästä palkanosasta ei ole sovittu vaan palkka muodostuu yksinomaan provisiosta.
Esimerkki:
”Työntekijän palkka on provisiopalkka, joka muodostuu työntekijän asiakkailta
laskutettavasta työstä. Provisio on 35 % asiakkaalta laskutetusta verottomasta
määrästä”
Työntekijä laskuttaa tammikuussa 12 400 € sis. alv 24 %. Tästä summasta vähennetään ensin arvonlisävero, jonka jälkeen työntekijän provisioperusteeksi jää 10 000 €.
Työntekijän provision ollessa 35 % maksetaan hänelle tammikuun palkkana 3 500 €.
Huomioita:

•

Malli sisältää riskin siitä, että työntekijä jää kokonaan ilman palkkaa tai että palkka jää
hyvin pieneksi, mikäli laskutettavia töitä ei ole tai laskutettavia toimeksiantoja on vain vähän.
Mikäli työntekijä on kokoaikaisessa työsuhteessa, ei hänellä ole työsuhteen aikana oikeutta
työttömyysturvaan, vaikka hänelle ei maksettaisi palkkaa joltain tietyltä ajanjaksolta. Lisäksi työttömyysturvassa työssäoloehdon täyttyminen edellyttää, että kokoaikatyön palkka on vähintään 1187 euroa (v. 2017) kuukaudessa. Mikäli palkkataso jää alle tämän, ei työskentely täytä
työttömyysturvalain mukaista työssäoloehtoa.

•

Pelkästään provisiopalkalla työntekijän tosiallinen mahdollisuus ansaita kohtuullista palkkaa
on usein riippuvainen siitä, onko työntekijällä oma vakiintunut asiakaskunta ja miten toimistolle tulleet toimeksiannot jakaantuvat työntekijöiden kesken.

•

Pelkällä provisiopalkalla työskentelevältä saatetaan edellyttää myös uusasiakashankintaa,
myyntiä ja markkinointia sekä muita ns. ulkojuridisia tehtäviä, jolloin kyseinen aika on pois
työstä, jonka perusteella provisiota ansaitaan.

•

Pelkkään provisioon perustuvien palkkausmallien käyttö ei ole kovin yleistä siihen liittyvien
riskien vuoksi.

•

Jos yritys ei halua tarjota työntekijälle minkäänlaista vähimmäispalkkaa, voi se olla merkki
siitä, että yrityksellä ei ole tarjota riittävästi töitä tai työnantaja pyrkii välttämään laista johtuvia työnantajavelvoitteitaan.
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•

Usein pelkkään provisioon perustuvassa palkkausmallissa provisioprosentti on suurempi
edellä mainittujen riskitekijöiden johdosta.

•

Kohtuulliseen palkkaan pääseminen edellyttää huomattavaa määrää työtä. Esimerkiksi rikosjuttupainotteisessa toimistossa, jossa hoidetaan maksuttomia oikeudenkäyntejä, tuntilaskutus on useimmiten 110 €/h (9/2017). Esimerkiksi 35 % provisiolla 4080 euron palkkaan
(Lakimiesliiton suositus vastavalmistuneelle v. 2017) pääseminen edellyttää n. 106 laskutuskelpoista työtuntia kuukaudessa eli noin 27 tuntia laskutettavaa työtä viikossa (n. 5,5h päivässä). Tällaiseen laskutukseen pääseminen saattaa vaatia työhön sidoksissa olevaa aikaa
reilusti yli työaikalain mukaisen säännöllisen työajan (40h) viikossa. Riita-asioissa tuntilaskutus
on usein suurempi (esimerkiksi 160-240€/h ilman alv.).
2. KIINTEÄN PALKAN JA PROVISION YHDISTELMÄ
Työsopimuksessa on sovittu sekä kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkanosasta että
provisiopalkasta. Kiinteästä palkasta käytetään yleisesti termejä kiinteä palkka, kuukausipalkka, pohjapalkka ja takuupalkka. Olennainen merkitys kiinteän palkan ja provisiopalkan
yhdistelmästä sovittaessa on sillä, miten kiinteä palkka ja provisiopalkka ovat työsopimuksessa
määritelty.
		
		
		
		
		

Esimerkki 1:
”Työntekijän palkka muodostuu kuukausittain maksettavasta kiinteästä palkasta,
jonka suuruus on 3000 €. Lisäksi työntekijä on oikeutettu provisiopalkkaan,
mikä määräytyy seuraavasti; Provisiopalkka on 25 % asiakkaalta laskutettavasta
verottomasta määrästä.”

		
		
		
		

Työntekijä laskuttaa tammikuussa 12 400 € sis. alv 24 %.
Tästä summasta vähennetään ensin arvonlisävero, jonka jälkeen työntekijän
provisioperusteeksi jää 10 000 €. Työntekijän provision ollessa 25 % maksetaan
hänelle tammikuun palkkana 3000 € + 2500 €.

• Kiinteästä palkanosasta voidaan sopia myös määräaikaisesti esimerkiksi siten, että ensimmäiset 6 kk työntekijälle maksetaan kiinteää palkanosaa, jonka jälkeen työntekijän palkka
määräytyy pelkän provision perusteella. Mikäli palkkaus sovitaan edellä mainitulla tavalla jo
työsopimuksessa, työntekijän on vaikea varmistua työsopimuksen tekohetkellä siitä, että hänen
palkkatasonsa säilyisi vähintään saman suuruisena pelkkään provisioon siirtymisen jälkeen.
• Provisio-osa voidaan sopia erisuuruiseksi riippuen mm. toimeksiannon alkuperästä (esim.
tilanteissa, joissa työntekijä on hankkinut itse toimeksiannon, on provisioprosentti usein
sovittu suuremmaksi kuin työnantajan kautta tulleissa toimeksiannoissa), työntekijän kuukausittaisen laskutuksen suuruudesta (esim. mikäli työntekijän kuukausittainen laskutus ylittää
tietyn euromäärän, maksetaan provisio korkeammalla prosentilla) ja toimeksiannon vaikeudesta.
• Sekä kiinteän palkan että provisioprosentin suuruus vaihtelevat riippuen työnantajan toimialasta, koosta ja sijainnista, asiakaspohjasta ja toimeksiantojen laadusta sekä tuntilaskutuksen
suuruudesta.
• Kiinteän palkan ja provisiopalkan yhdistelmästä sovittaessa provisioprosentin suuruuteen
vaikuttaa yleensä kiinteän palkan osuus – mitä suurempi kiinteä palkka sitä pienempi provisioprosentti ja vice versa.
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Esimerkki 2:
”Työntekijän palkka muodostuu provisiopalkasta, jonka suuruus on 35 % asiakkaalta
laskutettavasta verottomasta määrästä. Työntekijä on kuitenkin oikeutettu 4080 €
suuruiseen takuupalkkaan, mikäli kalenterikuukauden laskutuksen perusteella
muodostuva provisio ei yllä 4080 euroon.”

		
		
		
		
		

Työntekijä laskuttaa tammikuussa 12 400 € sis. alv 24 %. Tästä summasta vähennetään ensin arvonlisävero, jonka jälkeen työntekijän provisioperusteeksi jää 10 000 €.
Työntekijän provision ollessa 35 %, muodostuu tammikuun provisio 3500 euroksi eli
alle sovitun takuupalkan, joten työntekijälle maksetaan tammikuussa 4080 €
takuupalkkana.

•

Tässä palkkatavassa työntekijälle maksetaan tosiasiassa provisiota vain tilanteessa, jossa
työntekijän laskutuksen perusteella määräytyvä provisio ylittää sovitun tason. Työntekijällä
on aina oikeus takuupalkkaan, mikäli hänen laskutuksensa perusteella määräytyvä provisio
alittaa sovitun tason.

•

Provisio-osa voidaan tässäkin palkkatavassa sopia erisuuruiseksi, kuten edellisessä esimerkissä on esitetty.

•

Samalla tavalla kuin kiinteä kuukausipalkka, takuupalkka takaa työntekijälle tietyn vähimmäispalkkatason.
Esimerkkejä käytännössä esiintyvistä provision määräytymisperusteista
Lakimies tekee vaatimuskirjelmää kolme tuntia ja ilmoittaa työnantajalle kirjelmän tekemiseen käytetyn työajan, jonka johdosta:
		 A) työnantaja maksaa provisiopalkan työntekijän ilmoituksen perusteella
			 (provisio tehdyn työn perusteella)
		 B) työnantaja laskuttaa asiakasta kolmen tunnin työstä ja maksaa saman laskun
			 perusteella työntekijälle provision (provisio laskutuksen perusteella)
C) työnantaja lähettää asiakkaalle laskun kolmen tunnin työstä ja maksaa provision
			 työntekijälle vasta asiakkaan maksettua laskun (provisio tuloutuneesta rahasta)
Kaikki edellä mainitut provision määräytymisperusteet ovat käytössä olevia. Edellä mainittuihin laskentaperusteisiin voi kuitenkin liittyä tapauskohtaisia epäselvyyksiä, joita ei edes
huolellisella sopimuksentekotekniikalla voida täysin poissulkea.
Usein provisiopalkkauksen määräytymisperusteena on huomioitu vain asiakkaalta laskutettavissa oleva työ, jonka seurauksena työntekijälle ei välttämättä makseta provisiota hänen tosiasiallisesti työn tekemiseen käyttämästä ajasta. Jos työntekijä on tehnyt esimerkin mukaisesti
vaatimuskirjelmää kolme tuntia, mutta työnantaja katsoo voivansa laskuttaa asiakasta vain
kahden tunnin osalta, työntekijälle ei tällöin makseta provisiopalkkaa hänen tosiasiallisesti
työhön käyttämänsä ajan perusteella. Huomioitavaa on myös se, että työntekijän tehtäviin
kuuluu aina lisäksi sellaista työtä, mistä ei ylipäätään voida laskuttaa asiakasta.
Mikäli työnantajan palveluksessa on sekä kiinteällä kuukausipalkalla että provisiopalkalla
työskenteleviä työntekijöitä, voi edellä mainittu tilanne muodostua työsopimuslain 2 luvun
2 §:ssä edellytetyn tasapuolisen kohtelun vastaiseksi, sillä kuukausipalkkaiselle työntekijälle
maksetaan kuukausipalkkaa riippumatta siitä, kuinka paljon hänen tekemästään työstä on
laskutettavissa asiakkaalta. Jos työntekijän palkka muodostuu sekä kiinteästä osasta että
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provisiosta, on kiinteä palkanosa ainakin osaksi vastiketta myös siitä työstä, jota ei voida asiakkaalta laskuttaa.
A-esimerkin mukaan määräytyvä provisiopalkka on tosiasiallisesti aikapalkka, jossa työntekijälle maksetaan vastike hänen työhön käyttämästään ajasta.
Käytännössä yleisin provisiopalkkaperuste on kuitenkin B-esimerkin mukainen, jossa työntekijälle maksetaan provisio lähtevän laskun perusteella siitä riippumatta, maksaako asiakas
laskun ajallaan tai täysimääräisesti.
Edellä olevista esimerkeistä C-esimerkin kohdalla liikutaan harmaalla alueella, sillä luottotappioriskin kantaminen kuuluu työnantajalle eikä työntekijälle. Lisäksi C-esimerkin mukaisissa
tilanteissa työsopimuslaissa säädetyn palkanmaksukauden enimmäispituus usein ylittyy.
Työntekijällä ei myöskään aina ole tosiasiallista mahdollisuutta varmistua asiakkaan maksukyvystä tai -halusta. Joskus työnantaja saattaa haluta sopia siitä, että työntekijä ”varmistuu”
asiakkaan maksukyvystä ottaessaan toimeksiannon vastaan. Kyseinen ehto on kohtuuton
varsinkin esimerkin mukaisessa provisiossa, mikäli työntekijällä ei ole subjektiivista oikeutta
kieltäytyä maksukyvyttömän tai maksukyvyttömäksi epäilemänsä asiakkaan toimeksiannon
vastaanottamisesta. Edellä mainituissa tilanteissa työnantaja siirtää työntekijälle työnantajalle kuuluvaa yrittäjäriskiä. Tämä ei vastaa työsuhteen tarkoitusta eikä menettelyä voida
pitää hyväksyttävänä.
Oikeusapujutuissa palkkioperuste ja palkkioon oikeuttavat toimenpiteet määräytyvät asetuksessa säädetyn mukaisesti, jolloin laskutuksesta ei voida vapaasti sopia. Tämä tulee erityisesti
huomioida, mikäli työntekijä tekee paljon oikeusapujuttuja.

V
PROVISIOPALKKA TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ
Työsuhteen päättyessä päättyvät samalla useimmat työsuhteesta johtuvat velvollisuudet,
joista keskeisimmät ovat työntekijän näkökulmasta työn tekeminen ja työnantajan puolelta
palkanmaksu.
Työsopimuslain 2 luvun 14 §:n mukaan työsuhteen päättyessä päättyy palkanmaksukausi ja
kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat (palkka tehdystä työstä, vuosilomalakiin ja työaikalakiin perustuvat saatavat jne.) erääntyvät maksettaviksi työsuhteen kestäessä noudatetusta
palkanmaksukaudesta riippumatta. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia siitä, että
loppupalkka työsuhteen päättyessä maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana säännönmukaisena palkanmaksupäivänä tai sovitun laskenta-ajan kuluttua työsuhteen päättymisestä.
Laskenta-ajasta voi olla perusteltua sopia niitä tilanteita silmällä pitäen, joissa työsuhde
päättyy välittömästi tai lyhyen ajan kuluessa päättämisilmoituksesta. Laskenta-ajasta ei sitä
vastoin ole tarvetta sopia, mikäli työsuhde päättyy varsin tavanomaisena pidettävän yhden
kuukauden tai sitä pidemmän irtisanomisajan kuluttua, sillä irtisanomisaika on jo sinällään riittävä laskenta-aika työsuhdesaatavien laskemiseksi. Kohtuullisena laskenta-aikana voitaneen
pitää enintään yhtä kuukautta työsuhteen päättymisestä. Yksi kuukausi on riittävän pitkä
aika maksamattomien provisioiden laskemiseen ja maksusuorituksen tekemiseen eikä se
kohtuuttomasta rasita työntekijän työsopimuslaista johtuvaa oikeutta saada työsuhdesaatavat
työsuhteen päättyessä, varsinkin kun ottaa huomioon, että kuukausipalkkaisten työntekijöiden kanssa usein sovitaan, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana
säännönmukaisena palkanmaksupäivänä. Siten myös kuukausipalkkaisen työntekijän työsuhdesaatavat maksetaan viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
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Sen sijaan työsopimuslaki ei tunne lainkaan järjestelmää, jonka mukaan työsuhteen päättymisen jälkeen palkkaa maksetaan ennalta määrittelemättöminä ajankohtina. Käytännössä
kuitenkin esiintyy sopimuksia ja käytäntöjä, joiden mukaan työnantaja maksaa työntekijälle
provisiopalkkaa hänen työsuhteensa aikana tehdystä työstä vasta sitä mukaan, kun asiakas
on maksanut toimeksiannosta lähetetyn laskun ja maksu on ns. ”tuloutunut”. Koska toimeksiannon päättymiseen, laskun lähettämiseen ja sen maksamiseen saattaa kulua pitkähkökin
aika työsuhteen päättymisestä, johtaisi tämä siihen, että työntekijälle saatettaisiin maksaa
palkka tehdystä työstä vasta vuosien kuluttua työsuhteen päättymisestä eikä työntekijällä
olisi tosiasiallista mahdollisuutta varmistua palkan oikeellisuudesta.
Työsopimuslain 13 luvun 9 §:n mukaan työntekijän palkkasaatava vanhentuu viiden vuoden
kuluttua erääntymispäivästä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Työsuhteen päättyessä työntekijän palkkasaatavan kanneaika on kaksi vuotta – palkkasaatava raukeaa, jos
kannetta ei ole nostettu kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Provision maksaminen edellä mainitulla tavalla vasta pitkän ajan kuluttua työsuhteen päättymisestä saattaa
johtaa siihen, että työntekijä menettää oikeutensa vaatia maksamatta olevia palkkasaataviaan
oikeusteitse tai ainakin työsopimuslaissa säädetty kahden vuoden kanneaika lyhenee työsopimuslain tarkoituksen vastaisesti. Kanneajan laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä,
ei provision maksuajankohdasta.
Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan työntekijä on oikeutettu vahingonkorvaukseen, mikäli
työnantaja on päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Vahingonkorvauskanne
työsuhteen perusteettomasta päättämisestä on nostettava kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Yksinomaisena korvauksena on työsuhteen perusteettomasta päättämisestä suoritettava pääsäännön mukaan vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.
Vahingonkorvauksen perusteena olevaa palkkaa määritettäessä tulee ottaa huomioon myös
työntekijälle työsuhteen aikana maksettu provisio.
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Työntekijällä on oikeus nostaa vahingonkorvauskanne työsuhteen perusteettomasta päättämisestä välittömästi työsuhteen päätyttyä. Mikäli työntekijälle maksetaan työsuhteen
päättymisen jälkeen provisiota työsuhteen aikana tehdystä työstä vasta pitkän ajan kuluttua
työsuhteen päättymisestä, ei työntekijällä ole tosiasiallista mahdollisuutta vahingonkorvauskanteessa yksilöidä vahingonkorvauksen määrä.
Työsopimuslain pakottavista säännöksistä johtuen edellä kuvattu käytännössä esiintyvä sopimusehto, jonka mukaan provisiopalkka maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen useissa erissä,
on työsopimuslain vastainen. Lisäksi sanotunlainen järjestely saattaa aiheuttaa työntekijälle
ongelmia niin työttömyysturvassa, verotuksessa kuin sosiaaliturvassa, sillä työsuhteen päättymisen jälkeen maksettu työsuhteen aikana ansaittu palkkatulo otetaan huomioon etuisuuksia laskettaessa.
Vuosilomalain 17 §:n mukaan työsuhteen päättyessä työntekijälle on maksettava työsuhteen
aikana kertyneet mutta pitämättä jääneet vuosilomat lomakorvauksena. Lomakorvaus lasketaan työntekijälle lomanmääräytymisvuoden aikana maksettujen tai maksettavaksi erääntyvien palkkojen perusteella lomanmääräytymisvuosittain. Jotta työnantaja täyttäisi työsuhteen
päättyessä velvollisuutensa maksaa työntekijälle työsuhteesta johtuvat saatavat oikeanmääräisinä, on työnantajan lomakorvausta laskettaessa myös huomioitava työsuhteen päättyessä
erääntyvä, vaikkakin vielä maksamatta oleva, provisio.
Provisiopalkkaan liittyvät käytännön ongelmat työsuhteen päättyessä koskevat usein edellä
kuvailtuja tilanteita, joissa työsopimuksessa on (vastoin työsopimuslain säännöksiä) sovittu
ns. ”jälkiprovision” maksamisesta. Lisäksi provisio on tällöin usein jäänyt huomioimatta lomakorvauksen määrää laskettaessa.
Toisinaan ongelmat ovat saattaneet liittyä myös siihen, että osapuolet ovat työsuhteen
päättyessä erimielisiä työntekijän tekemän työn laadusta sekä siitä, mikä tehdystä työstä
ylipäätään voidaan katsoa olevan laskutuskelpoista. Kun osapuolet ovat jo työsuhteen aikana
pitäneet kirjaa tehdyistä tunneista ja tuntien perusteella lasketusta provisiosta sekä käyneet
tunnit ja laskelmat säännöllisin väliajoin yhdessä läpi, voidaan työsuhteen päättyessä laskea
vielä maksamattomat provisiot ja maksaa työntekijälle työsuhteesta johtuvat saatavat lain
edellyttämällä tavalla oikea-aikaisesti sekä oikeanmääräisinä.
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VI
MUITA HUOMIOITA PROVISIOPALKKAAN LIITTYEN
Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työnantajan tulee kohdella samassa asemassa olevia ja samoja tehtäviä tekeviä työntekijöitä tasapuolisesti, ellei tasapuolisen kohtelun
vaatimuksesta ole hyväksyttävää syytä poiketa. Tasapuolisen kohtelun velvoite on otettava
huomioon myös palkkauksesta sovittaessa. Lähtökohtaisesti työnantajan tulee pyrkiä siihen,
että työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet saman suuruiseen ansioon samalla työmäärällä.
Palkkalaskelma
Työnantajan tulee antaa työntekijälle palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelma, josta käy
ilmi työntekijälle palkkakaudelta maksettu palkka sekä palkan määräytymisen perusteet.
Työntekijän palkan muodostuessa osittain tai kokonaan provisiosta tulee palkkalaskelmasta
ilmetä provision kohdentuminen, jotta työntekijä voi tarkistaa ja varmistua siitä, että provisio
on maksettu oikean määräisenä.
Vuosilomapalkka
Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus loman ajalta saada vähintään säännönmukainen
tai keskimääräinen palkkansa. Pääsäännön mukaan loma-ajan palkka tulee maksaa loman tai
sen osan alkaessa. Vuosilomalain säännökset ovat pakottavia, eikä niistä voida työnantajan
ja työntekijän välisin sopimuksin sopia toisin työntekijän etuja heikentäen. Vain valtakunnallisilla työnantajien ja työntekijöiden yhdistyksillä on oikeus sopia toisin esimerkiksi loma-ajan
palkan maksamisesta (esim. siitä, että loma-ajan palkka maksetaan säännönmukaisena palkanmaksupäivänä).
Käytännössä välillä kuitenkin esiintyy tilanteita, joissa työntekijä ja työnantaja ovat sopineet siitä, että työnantaja maksaa jokaisen palkanmaksun yhteydessä prosenttiperusteisen
loma-ajan palkan provisiosta. Vuosilomalain 3 §:ssä säädetystä pakottavuudesta johtuen
tällainen sopimus on voimassaolevan vuosilomalain vastainen.
Sairausajan palkka
Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt
tekemästä työtään, on oikeus täyteen palkkaansa sairausajalta sairastumispäivää seuranneen
yhdeksännen arkipäivän loppuun. Mikäli työsuhde on kestänyt alle kuukauden, on työntekijällä vastaavasti oikeus saada sairausajan palkkana 50 % palkastaan.
Työsopimuslaissa ei ole säännöstä siitä, miten sairausajalta maksettava täysi palkka provisiopalkkaiselle työntekijälle tulee laskea. Useissa työehtosopimuksissa, joissa työntekijän palkka muodostuu joko kokonaan tai osittain suorite- tai provisiopalkasta, sairauspoissaoloajan palkka on
sovittu määräytyvän työntekijälle maksetun keskimääräisen palkan perusteella. Vaikka työsopimuslaissa ei ole vastaavaa säännöstä, voitaneen provisiopalkkaiselle työntekijälle maksettua
keskimääräistä palkkaa soveltaa sairausajalta maksettavan täyden palkan laskemisessa.
Jo työsopimuksessa olisi hyvä sopia siitä, miten keskimääräinen provisiopalkka lasketaan sairaustapauksissa. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia siitä, että keskimääräinen provisiopalkka lasketaan sairastumista edeltävien kuuden tai kahdentoista kuukauden provisiopalkan perusteella.
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Erityisesti silloin, kun sovitaan pelkästä provisiopalkasta, tulee huomioida, että vaikka sairausajalta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, ei työntekijä kyseisenä ajanjaksona
pysty tekemään provisioon oikeuttavaa työtä, mikä vaikuttaa myös sairausjakson jälkeiseen
ansiotasoon.
Työnteon estyminen
Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta
johtuvasta syystä, ellei toisin sovita. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia samalla tavalla kuin
sairausajan palkassa, että keskimääräinen provisiopalkka huomioidaan täyden palkan laskemisessa työnteon estymistä edeltävien kuuden tai kahdentoista kuukauden provisiopalkan
perusteella.
Perhevapaa
Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin työsopimuslain mukaisesti. Laissa ei kuitenkaan aseteta
työnantajalle perhevapaan ajalta palkanmaksuvelvollisuutta. Työehtosopimuksissa on pääsääntöisesti sovittu sekä äitiysvapaan että tilapäisen hoitovapaan palkallisuudesta. Vaikka
työnantaja ei olisikaan velvollinen maksamaan äitiysvapaan tai tilapäisen hoitovapaan ajalta
työntekijälle palkkaa työehtosopimuksen perusteella, useat työnantajat maksavat palkkaa
työntekijälle äitiysvapaan ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta tai tilapäisen hoitovapaan
ajalta enintään kolmelta päivältä vakiintuneen käytännön perusteella. Mikäli työnantajan on
tarkoitus maksaa työntekijälle palkkaa edellä mainittujen perhevapaiden aikana, tulee palkanmaksusta ja laskutavasta sopia erikseen.
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