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Laki
työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työsopimuslain (55/2001) 3 luvun 5 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa

597/2018, seuraavasti:

3 luku

Työntekijän velvollisuudet

5 §

Kilpailukieltosopimus

Työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvästä erityisen painavasta syystä voi-
daan työsuhteen alkaessa tai sen aikana tehtävällä sopimuksella (kilpailukieltosopimus)
rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta
työstä sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa ensiksi mainitun työnantajan kanssa
kilpailevaa toimintaa samoin kuin työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista
toimintaa.

Kilpailukieltosopimuksen perusteen erityistä painavuutta arvioitaessa on otettava huo-
mioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liikesalaisuuden
säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin
kuin työntekijän asema ja tehtävät sekä muut vastaavat seikat.

Jos rajoitusajaksi on sovittu enintään kuusi kuukautta, työnantajan on maksettava työn-
tekijälle rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitus-
ajaksi on sovittu yli kuusi kuukautta, on työntekijälle maksettava rajoitusajalta korvaus,
joka vastaa 60 prosenttia työntekijän palkasta. Rajoitusajaksi voidaan sopia enintään yksi
vuosi työsuhteen päättymisestä. Korvaus on maksettava rajoitusajan kuluessa työsuhteen
aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin
sovita. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa määräys vahingonkorvauksen sijasta
tuomittavasta sopimussakosta, joka saa enimmäismäärältään vastata työntekijän työsuh-
teen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkkaa.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattaen irtisanomisaikaa,
jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähin-
tään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työnte-
kijä on päättänyt työsopimuksen.

Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta joh-
tuvasta syystä. Mitä 3 momentissa säädetään kilpailukieltosopimuksen keston rajoittami-
sesta ja sopimussakon enimmäismäärästä, ei koske työntekijää, jonka tehtäviensä ja ase-
mansa perusteella katsotaan tekevän yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan
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johtamistyötä tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäi-
sessä asemassa.

Kilpailukieltosopimus on mitätön siltä osin kuin se on tehty vastoin tässä pykälässä sää-
dettyä. Muutoin tällaisen sopimuksen pätevyyteen ja sovitteluun sovelletaan, mitä varal-
lisuusoikeudellisista oikeustoimista annetussa laissa (228/1929, oikeustoimilaki) sääde-
tään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Ennen tämän lain voimaantuloa sovittuun kilpailukieltosopimukseen sovelletaan tämän

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, kunnes tämän lain voimaantulosta on
kulunut vuosi. Tämän jälkeen sopimukseen sovelletaan tätä lakia.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa sovitussa kilpailukieltosopimuksessa sovittu ennen
tämän lain voimaantuloa voimassa olleen lain 3 luvun 5 §:n 3 momentin mukainen kor-
vaus on maksettu tai sitä on sopimuksen mukaisesti alettu maksaa ennen tämän lain voi-
maantuloa, sovelletaan sopimukseen kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä myös sen jälkeen, kun on kulunut vuosi tämän lain voimaantulosta.

Työnantajalla on oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa ennen tämän lain voimaantu-
loa sovittu kilpailukieltosopimus vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
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