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Mirja Ropo 
&

Milla Forsman 

ALISUORIUTUMINEN, SOPIMATON KÄYTÖS JA 
YHTEISTYÖKYVYTTÖMYYS 

– TYÖNANTAJAN OIKEUS PÄÄTTÄÄ TYÖSUHDE

YLEISIMMÄT HENKILÖPERUSTEISET PÄÄTTÄMISTILANTEET

PÄÄTTÄMISMENETTELY

SEURAAMUKSET TYÖSUHTEEN PERUSTEETTOMASTA PÄÄTTÄMISESTÄ



Työsuhteen päättyminen 
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■ Syytä erottaa eri päättämistilanteet
– Koeaikapurku
– Työsuhteen päättäminen tuotannollis-

taloudellisella perusteella
– Työsuhteen päättäminen henkilöperusteella
– Purkautuneena pitäminen
– Eläköityminen



Työsuhteen päättäminen 
henkilöperusteella 
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■ Irtisanominen 
– Asiallisella ja painavalla perusteella 

■ Kielletyt irtisanomisperusteet 
– Varoitusmenettely pääsääntö, 

poikkeuksellisesti saa päättää ilman 
varoitusta 

■ Purku 
– Erittäin painava syy 
– Määräajassa – 14 päivän kuluessa 

purkuperusteen tiedoksi



Työsuhteen päättämistilanteiden  
säädösperusta
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■ TSL 3:1 Työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti 
noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa 
toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän 
on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa 
hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden 
mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

– Työvelvoitteen laiminlyönti, poissaolot, päihteet, 
epärehellisyys, sopimaton käytös, 
yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula 

■ Lisäksi erityissäännökset 
– Työturvallisuus
– Kilpaileva toiminta 
– Liikesalaisuudet 



Työsuhteen päättämistilanteiden 
säädösperusta
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■ TSL 7:2 Työntekijästä johtuvana tai hänen 
henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana 
irtisanomisperusteena voidaan pitää 
työsopimuksesta tai laista johtuvien, 
työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien 
velvoitteiden vakavaa rikkomista tai 
laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön 
liittyvien työntekoedellytysten olennaista 
muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää 
kykene selviytymään työtehtävistään. 

■ Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on 
kokonaisarvioinnissa otettava huomioon 
työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden 
lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän 
olosuhteet kokonaisuudessaan. 



Työvelvoitteen laiminlyönti 
päättämisperusteena
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• Työtehtävien tulee olla työsopimuksen tai työnjohto-
oikeuden rajoissa annettujen  määräysten mukaisia

• Tahaton vai tahallinen?
• Työstä kieltäytyminen
• Työnantajan ja/tai viranomaisen antamien määräysten 

rikkominen
• Erityistä vastuuta edellyttävät työtehtävät



Työvelvoitteen laiminlyönti
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• Ensisijainen keino: ohjeiden antaminen ja työntekijän 
valvominen

• Irtisanomisperusteina ilman varoitusta, mikäli 
laiminlyönnit ovat niin vakavia, että työntekijän olisi 
ilman varoitustakin pitänyt ymmärtää niiden voivan 
johtaa työsopimuksen irtisanomiseen

• Purkaminen: laiminlyönnin olennaisuus, toistuvuus 
sekä jatkuminen varoituksesta huolimatta



Huolimattomuus
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• Työntekijän velvollisuutena on suorittaa työnsä 
huolellisesti (TSL 3:1)

• Kokonaisarvioinnissa huomioitava
• huolimattomuuden aste
• toistuvuus
• siitä aiheutunut vahinko

• Riittävät ohjeet ja asianmukainen opastus 
• Toisinaan liityntä puutteelliseen ammattitaitoon
• Ei yleensä purkuperuste, voi olla irtisanomisperuste



Oikeuskäytäntöä
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• TT 2005-68: Työntekijä oli nukkunut työaikana 
pukeutumishuoneessa. Ennen kyseistä tapahtumaa 
työntekijälle oli annettu kaksi varoitusta työvuoroista 
myöhästymisen ja muiden työvelvoitteiden laiminlyöntien 
vuoksi.  oikeus irtisanoa (ei purkaa).

• TT 2012:19 (ään.): Vartija oli nukkunut työpisteellä, 
viivytellyt portin avaamisessa työkoneen kuljettajalle ja 
käyttäytynyt sopimattomasti kuljettajaa kohtaan 
uhkaamalla tätä sanallisesti. Kyse oli yksittäisistä 
virheistä  ei asiallista ja painavaa syytä.

• TT 2002-1: Linja-autonkuljettaja aiheuttanut työssään 
neljä liikennevahinkoa ja kolme asiakasvalitusta vuoden 
aikana. Kuljettajaa puhuteltu ja varoitettu. Hän ei ollut 
muuttanut ajotapaansa ja aiheuttanut jälleen 
liikennevahingon  oikeus purkaa (asiakkaiden 
turvallisuus, työnantajan omaisuus, rikkeiden uusimisen 
vaara)



Alisuoriutuminen
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• Tavoitteen on oltava kohtuullinen suhteessa siihen 
osaamiseen, mitä työnantaja on työsopimusta tehtäessä 
voinut työntekijältä edellyttää.

• Alisuoriutuminen tarkoittaa sitä, että työntekijä ei saavuta 
sellaisia tavoitteita, joita työnantajalla on oikeus edellä 
mainitulla tavalla työntekijälle asettaa.

• Työnantajan on lähtökohtaisesti selvitettävä, mistä 
alisuoriutuminen johtuu.

• Alisuoriutumisen syystä riippuu, mihin toimenpiteisiin 
työnantaja voi tällöin ryhtyä.



Alisuoriutuminen
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• Jotta alisuoriutuminen voisi ylipäätään olla 
irtisanomisen perusteena, tulee tavoitteesta jääminen 
voida lukea työntekijän viaksi.

• Purkamisperusteeksi ei sovellu käytännössä koskaan



Alisuoriutuminen
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KKO 2014:98: Työnantaja irtisanoi kahden varoituksen 
jälkeen kodinkoneliikkeen myyjän työsopimuksen hänen 
myyntityöstään lasketun kateprosentin alhaisuuden vuoksi. 
Työnantajalla ei ollut asiallista ja painavaa perustetta 
irtisanomiselle, kun kateprosentin alhaisuus ei yksinään 
osoittanut myyjän työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien 
velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä.



KKO 2014:98
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12. Laskennalliset tulostavoitteet saattavat osoittaa 
vakavia puutteita työntekijän työnsuorituksessa silloin, 
kun työpanos pääasiallisesti kohdentuu määrällisesti 
laskettavaan tulokseen. Sen sijaan työnjohdon ja 
henkilöstöhallinnon tarpeita varten suunnitellut taloudelliset ja 
laskennalliset mittarit eivät ole omiaan osoittamaan, onko 
työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden 
vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä tapahtunut. Yksi 
laskennallinen mittari ei tässä suhteessa anna luotettavaa ja 
riittävän kattavaa käsitystä työntekijän suorituksesta 
kokonaisuudessaan. Kun tulostavoitteiden saavuttamatta 
jääminen jollakin mittarilla ei vielä osoita työntekovelvoitteiden 
ja työnantajan ohjeiden rikkomista, se ei myöskään ole 
työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettu työntekijän 
henkilöstä johtuva irtisanomisperuste.



KKO 2014:98
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13. A on tuonut esille seikkoja, jotka ovat hänen 
mukaansa vaikuttaneet myyntikateprosenttiin ja 
aiheuttaneet sen, etteivät myyjäkohtaisia myyntikatteita 
kuvaavat tilastot olleet vertailukelpoisia. Tällaisia seikkoja 
ovat olleet myyjien työtehtävien erilainen jakautuminen, 
erilaiset työvuorot ja asiakkaiden sattumanvarainen 
jakautuminen myyjien kesken. Myyjien henkilökohtaisiin 
myyntikateprosentteihin ja siten myös niitä kuvaavaan 
tulosmittarin antamaan arvoon on lisäksi voitu vaikuttaa 
jättämällä vähäkatteisia tarjoustuotteita koskevat myynnit 
kirjaamatta myyjän henkilökohtaiseen tulokseen. Esitetyn 
todistelun mukaan näin on myös menetelty.



KKO 2014:98
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14. (…) A:n velvollisuutena on työnantajan ohjeidenkin 
mukaan ollut myydä asiakkaille myös niitä tuotteita, 
joiden kate on ollut alhainen tai jopa negatiivinen. A:lla ei 
ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa myytävien tuotteiden 
katteisiin. Pelkästään se seikka, ettei A myyntikatetta 
mittaavien lukujen valossa ollut onnistunut myymään 
asiakkaille riittävästi tuotteita, joiden myyntikate olisi 
ollut X Oy:n haluamalla tasolla, ei osoita hänen rikkoneen 
vakavalla tavalla olennaisia työsopimusvelvoitteitaan. 
(…)



Sopimaton käytös
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■ Työvelvoitteen ja työpaikan yleisten määräysten 
rikkominen tai hyvään tapaan perustuvien 
käyttäytymissääntöjen rikkominen.

■ Esimerkkeinä riitautuminen, väkivalta tai sillä 
uhkaaminen, epäkunnioittava käyttäytyminen

■ Kokonaisarvioinnissa otettava huomioon:
– Toimenpiteen aihe 
– Toimenpiteen suuntautuminen
– Tilanteen kesto
– Työntekijän aikaisempi käyttäytyminen
– Työsuhteen kesto
– Työntekijän suhtautuminen tekoonsa



Sopimaton käytös
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■ Työnantajan osasyyllisyys?

■ Väkivaltaan suhtaudutaan ankarasti!

■ Johtavassa asemassa olevien työntekijöiden osalta 
epäasiallisella käyttäytymisellä on suurempi painoarvo

■ Lisäksi arvioinnissa vaikuttaa työnantajalle aiheutunut 
vahinko



Yhteistyökyvyttömyys
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■ Ilmenemismuotoina mm. sopeutumattomuus ja 
kielteinen suhtautuminen

■ Liittyy usein kiinteästi muihin päättämisperusteisiin, kuten 
työvelvoitteiden laiminlyöntiin

■ Työnantajan on ensin omilla toimillaan yritettävä saada 
tilanne rauhoitetuksi

■ Kokonaisarvioinnissa myös yrityksen koolla ja työntekijän 
asemalla on merkitystä

■ Yleensä enintään irtisanomisperuste



Luottamuspula
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■ Yhteydessä lojaliteettivelvoitteeseen:

Työntekijä on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa 
hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden 
mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.

■ Voi liittyä työvelvoitteen laiminlyönteihin, työnantajan 
antamien ohjeiden rikkomiseen, kilpailevaan toimintaan, 
epärehellisyyteen, perusteettomiin poissaoloihin jne.

■ Luottamuspulan konkreettinen peruste (ei pelkkä epäily)

■ Yksinomaisena irtisanomisperusteena suhteellisen 
harvinainen



Luottamuspula

17.2.2021

■ Erityistä vastuuta edellyttävissä ammateissa vähäinenkin 
määräysten rikkominen voi oikeuttaa työsopimuksen 
päättämiseen

■ Tasapuolisuus työntekijöiden välillä

■ Lieventäviä seikkoja asiantuntemattomuus ja 
ajattelemattomuus sekä työnantajan passiivisuus.



Oikeuskäytäntöä
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■ TT 2007:52 (ään.): Työntekijän työnjohtajaansa 
työpaikalla muiden työntekijöiden läsnä ollessa 
kohdistama voimakkaasti loukkaava kielenkäyttö ja 
työnjohtajan tuppaaminen kaksin käsin hartioista 
muodostivat irtisanomisperusteen.

■ KKO 2017:27: Työnantaja oli irtisanonut varoitusta 
antamatta yhtiön idän viennistä vastanneen työntekijän 
markkina-alueen tärkeimpien jälleenmyyjien ilmoitettua, 
etteivät he jatka yhteistyötä yhtiön kanssa, jos työntekijä 
jatkaa tehtävässään. Korkein oikeus katsoi, ettei 
työnantaja ollut näyttänyt, ettei irtisanominen olisi ollut 
vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.



Epärehellisyys
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■ Epärehellisyyttä työsuhteessa arvioidaan ankarasti

■ Mikäli työntekijä esimerkiksi harhauttaa työnantajaa 
maksamaan itselleen jotakin perusteetonta etua, 
vaikkapa ansaittua suurempaa palkkaa, tulee mainitun 
edun olla riittävän olennainen riittääkseen 
päättämisperusteeksi

■ Voi kohdistua työnantajan ohella esimerkiksi työtoveriin 
(riittävä yhteys työsuhteeseen!)

■ Joko yksi riittävän olennainen epärehellisyys tai toistuva 
pieni epärehellisyys



Oikeuskäytäntöä
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■ TT 2003:21: Työntekijä oli täyttänyt tahallaan väärin 
palkanmaksun perusteena olleen urakkatyöilmoituksensa. 
 oikeus irtisanoa

■ TT 2009:72: Työntekijä oli käyttänyt luvatta yhtiön 
huoltoautoa yksityisajoon ja vapaa-aikanaan syyllistynyt 
rattijuopumukseen. Työntekijä oli saanut 3 kk ajokiellon. 
Ei aiempia huomautuksia tai varoituksia viiden vuoden 
työsuhteen aikana. Koska työsuhde oli päätetty ilman sitä 
edeltänyttä varoitusta ja koska työnantaja ei ollut 
selvittänyt mahdollisuuksia tarjota muuta työtä ajokiellon 
aikana, ei asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen 
irtisanomiseen.

■ KKO 1989:147: Työntekijä oli työnantajan erään 
vakuutusyhtiön tiloissa järjestämässä tilaisuudessa 
ottanut vakuutusyhtiön edustajan vaatenaulakossa olleen 
takin taskusta lompakon ja anastanut 70 markkaa. 
oikeus purkaa



Ennen päättämisprosessia 
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■ Ennen varoitusmenettelyä
– Koulutus
– Ohjaaminen muilla keinoilla 

■ Työterveyshuollon mukaanotto 
– Työkykyarvio 
– Kolmikantaneuvottelu 

■ Mahdolliset muut toimet 
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■ Haastavissa tilanteissa työntekijä hakeutuu 
usein sairauslomalle; 

– Työnteon keskeytyminen;
– Työnantajan työsuhteesta johtuvat 

velvoitteet ja toisaalta esimerkiksi direktio-
oikeus ei  poistu sairauslomalla, vain 
työnteko estyy;
■ Tapauskohtaisesti syytä pohtia, mikä 

merkitys sairauslomalla tilanteessa
■ KKO:2021:9 – kuuleminen 

– Diagnoositieto tärkeä: onko 
palkanmaksuvelvoitetta tai onko 
sijoitettavissa muuhun työhön?  

SAIRAUSLOMA 



Päättämismenettely 
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■ Irtisanominen 
– Pääsääntönä edeltävä varoitus tai varoituksia
– Poikkeustilanteissa irtisanominen ilman varoitusta 
– Kohtuullinen aika siitä, kun työnantaja sai tiedon

■ Purkaminen 
– Tiukka 14 päivän määräaika siitä, kun työnantaja sai 

tiedon teosta
■ Kuuleminen aina ensin ja kaikissa tilanteissa

– Varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ja käyttää 
avustajaa

– Sairauslomatilanteet
– Työsuhteen päättäminen yhteisellä sopimuksella? 



Seuraamukset laittomasta 
irtisanomisesta 
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■ Enintään 24 kuukautta 
– Luottamusmies tai luottamusvaltuutettu 30 

kuukautta
■ Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan 

työsopimuksen päättämisen syystä riippuen huomioon 
työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion menetys, 
määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, 
työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja hänen 
mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan 
vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta 
päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe 
työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan 
olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat. 
Korvausta määrättäessä on otettava huomioon 
mahdollinen samasta teosta yhdenvertaisuuslain nojalla 
tuomittu hyvitys.



Kaikissa tilanteissa 
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■ Reagoi aina ja nopeasti 
– Aika ei koskaan korjaa asiaa
– Passiivisuus on myös merkki tilanteen hyväksynnästä
– Työnantajan ja esimiehen reagointivastuu myös 

suhteessa muihin työntekijöihin
■ Dokumentoi kaikki asiassa tehdyt toimet

– Kehityskeskustelut 
– Palautekeskustelut
– Mahdolliset muut työpaikalla käytössä olevat 

kurinpitomenettelyt kuin varoitus
■ Pyydä työterveyshuollon ja muiden asiantuntijoiden apua 

aikaisessa vaiheessa 
■ Muista oma jaksaminen



Puh. 010 320 8400
etunimi.sukunimi@lrhto.fi
www.lrhto.fi

Turku
Yliopistonkatu 15 B, 20100 Turku

Helsinki
Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki

Salo
Turuntie 1, 24100 Salo

Kuopio
Käsityökatu 18, 70100 Kuopio

http://www.lrhto.fi/
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