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Työsuhdejuristit Oy on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n omistama yhtiö, joka avustaa jäsenhintaan EK:n 

jäsenyrityksiä yleisissä oikeusasteissa sekä työtuomioistuimessa käytävissä työsuhderiidoissa. Yhtiö 

hoitaa työsuhderiidat asiantuntemuksella.    

   

Yhtiön omien juristien lisäksi Työsuhdejuristit Oy:llä on käytettävissään Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 

asiantuntijoiden tuki. Yhtiöllä on pitkäaikainen ja syvällinen osaaminen työsuhdeasioiden hoidossa.   

   

Työsuhdejuristit Oy:n toiminnasta antaa lisätietoja toimitusjohtaja Santtu Niemi (santtu.niemi@ek.fi).   

   

   

LASKUTUSPERIAATTEEMME    

   

Laskutamme 200 € / tunti + alv 24%.   

   

Matka-aika veloitetaan erikseen 100 € / tunti + alv 24%. Auton käyttämisestä aiheutuneet 

kulut ja päiväraha veloitetaan verohallituksen päätösten mukaisina. Palkkion lisäksi 

veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuvat suoranaiset kulut, kuten matka- ja 

majoituskulut sekä viranomais- ja tuomioistuinmaksut.   

   

Mikäli yrityksellä on oikeusturvavakuutus, se korvaa vakuutusehtojen mukaisesti yleensä 

yrityksen omat asianajokulut omavastuuta lukuun ottamatta. Tällöin laskutamme yritykseltä 

omavastuuosuuden ja vakuutusyhtiöltä loput.   

   

   

OIKEUDENKÄYNNIN KUSTANNUS   

   
Oikeudenkäyntien hinnat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Työmäärä voi vaihdella jutussa 

merkittävästikin, riippuen mm. todistajien määrästä ja esimerkiksi työsuhteen päättämiseen 

johtaneen tapahtuman laadusta. Mikäli asia sovitaan ennen käräjäoikeuden pääkäsittelyä, 

kulut jäävät yleensä merkittävästi pienemmiksi. Hovioikeudessa kustannukset ovat yleensä 

hieman käräjäoikeutta alempia.   

   

Asianajolaskun lisäksi yritykselle saattaa aiheutua kustannuksia mm. todistelusta (esim. 

matkakulut, ansionmenetys), asiakirjojen kääntämisestä tai ääninauhojen puhtaaksi kir- 

joittamisesta. Mikäli yritys voittaa jutun, tuomitaan vastapuoli korvaamaan oikeudenkäyn- 

tikulut. Poikkeuksellisesti tätä voidaan sovitella, tai jättää kulut asianosaisten omaksi 

vahingoksi. Mikäli yritys häviää jutun, vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa vastapuolen 

oikeudenkäyntikuluja, vaan yritys joutuu nämä maksamaan itse.   

   

   

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO   

   

Oikeudenkäynnin kestoa on vaikea ennakoida; alioikeudessa prosessi kestää yleensä 

hieman yli puolesta vuodesta aina kahteen vuoteen, riippuen pitkälti sekä käräjäoikeudesta 

että käräjätuomarista.   

   

Juttu tulee vireille yrityksen saamalla haastehakemuksella. Tähän annetun vastauksen 

jälkeen yleensä 6-12 kuukauden kuluttua asia tulee oikeuden käsiteltäväksi (valmisteluis- 

tuntoon ja pääkäsittelyyn). Tuomion saamiseen haastehakemuksesta kuluu yleensä noin 

vuosi. Mikäli jutun käsittelyä jatketaan hovioikeudessa, kestää tämä edelleen 1-1½ vuotta.   
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LAKIASIAINPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS   

   

   

Työsuhdejuristit Oy:n yhteystiedot:   

   

Työsuhdejuristit Oy 
Eteläranta 10 00130 

Helsinki 
tyosuhdejuristit@ek.fi   

p. 09 420 20, Faksi 09 179 446   

  www.ek.fi/tyosuhdejuristit               

   

   

Työsuhdejuristit Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekiste-   

      riin. Työsuhdejuristit Oy:n Y-tunnus on 0815308-7 ja arvonlisäverotunniste on       

      FI08153087   

   

Työsuhdejuristit Oy:n lakimiehet ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia (Laki luvan    

      saaneista oikeudenkäyntiavustajista 17.6.2011/715) ja heidät on merkitty     

   oikeudenkäyntiavustaja lautakunnan ylläpitämään julkiseen luetteloon:   

https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustajaluettelo   

   

   

Työsuhdejuristit Oy lakimiehet ovat tehtävässään oikeuskanslerin, asianajajista annetun    

lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustaja- 

lautakunnan valvonnan alaisia.   

   

Valvontaviranomaisten yhteystiedot:   

    

 Suomen Asianajajaliitto                         Oikeudenkäyntiavustajalautakunta 

    PL 194 (Simonkatu 12 B)                       PL 25 (Snellmaninkatu 1 A)  

                         00101 HELSINKI                                    00023 Valtioneuvosto 

                         puh. (09) 6866 120                                 puh. 029 56 43410 ja 029 56 43411  

                         faksi (09) 6866 1299                               Valtioneuvoston vaihde puh. 0295 16001 

                         info@asianajajaliitto.fi                             oikeudenkayntiavustajaltk@oikeus.fi   

   

   

Työsuhdejuristit Oy:llä on lainmukainen (Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 

8.2) varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot 

ovat:    

   

Pohjola Vakuutus Oy, Y-tunnus 1458359-3   

Lapinmäentie 1 00013 Pohjola  

yrityspalvelu@pohjola.fi 
p. 0303 0303  

www.pohjola.fi   
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