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Kollektiiviset irtisanomisperusteet
 Työsopimuslaki (TSL) 7:3 §:

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on 
taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja 
pysyvästi.

 Irtisanomiselle tulee aina olla lisäksi asiallinen ja painava peruste (TSL 7:1 §:n 
yleissäännös irtisanomisperusteista)
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 Työn tarjoamisen edellytykset ovat vähentyneet
 Taloudellinen peruste voi johtua ulkoisista 

tekijöistä tai yrityksen omista toimenpiteistä
 Toimenpiteellä on aikaansaatava todellista 

kustannussäästöä
 Toiminta on yleensä tappiollista

- Tulee tarkastella riittävän pitkältä aikaväliltä
- Pelkästään liikevaihdon muutos ei ratkaisevaa

 Työnantajalla näyttötaakka riittävästä ja 
uskottavasta selvityksestä

- Arviointiperusteena ei lähtökohtaisesti voida 
käyttää talousarvion toteutumista

 Myös voitollinen yritys voi irtisanoa
 Yhtiöllä ei ole oikeutta irtisanoa sellaisten 

taloudellisten syiden perusteella, jotka se tiesi 
työsopimusta solmittaessa.

Taloudellinen 
irtisanomisperuste
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 Työnantajan toiminnassa tai organisaatiossa 
tapahtuneet muutokset, jotka aiheuttavat 
töiden olennaista ja pysyvää vähentymistä.

 Esim. erilaisten työvaiheiden yhdistäminen, 
tietoteknisen kehityksen aiheuttama rutiinityön 
väheneminen tai myynti- ja jakeluorganisaation 
muuttaminen tehokkuuden parantamiseksi. 

 Työn vähentyminen perustuu tällöin joko 
työtehtävien lakkaamiseen tai yhdistämiseen

 Tuotannollisista syistä tapahtuvien 
irtisanomisten ei tarvitse tuottaa työnantajalle 
säästöä eikä sen osalta tarvitse esittää 
taloudellista tilaa koskevaa selvitystä

Tuotannollinen
irtisanomisperuste
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 Uudelleenjärjestelyistä johtuva syy voi muodostua 
esimerkiksi teknologisista, hallinnollisista tai 
rakenteellisista järjestelyistä, jotka vaikuttavat 
työnantajayrityksen edellytyksiin tai tapaan toimia

- Alihankintaan tai vuokratyövoimaan siirtyminen
- Omistaja tai yrittäjä lisää omaa työpanostaan
- Vuokratyövoiman käyttäminen

 Järjestelyn tulee olla todellinen, olennainen ja 
pysyvä

Toiminnan 
uudelleenjärjestelystä 

johtuva 
irtisanomisperuste



Työn vähentyminen

 Työn pitää yhtä aikaa vähentyä sekä olennaisesti että pysyvästi
 Olennaisuus = työn vähentymisen määrä

- Tapauskohtainen harkinta: mm. työtehtävien luonne ja yrityksen organisaatio
- Työnantajan koko ja asema

 Pysyvyys = työn vähentymisen kesto
- Mikäli työn vähentyminen ei ole pysyvää, on käytettävä lievempiä keinoja, 

kuten lomautuksia
- Lomautuksia koskeva TSL 5:2 §: työn tilapäinen väheneminen, kun kesto enintään 90 

päivää
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Työn vähentyminen

 Pääasiallisten työtehtävien laatu ja laajuus muuttuvat
- Työtehtävä erillisenä tehtäväkokonaisuutena lakkaa
- Jäljelle jäävät työtehtävät voidaan siirtää muiden tehtäviksi vähäisinä 

lisätöinä
- Tehtävänimike ei ole ratkaiseva vaan tehtävien sisältö

 Työn määrän on vähennyttävä viimeistään irtisanomisajan 
päättymistä seuraavasta päivästä lukien

 Irtisanominen on tarvittaessa peruutettava
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Työn vähentyminen
 Vähentämisperusteen oikea soveltaminen edellyttää irtisanomisuhan 

kohdentumisalueen selvittämistä.
 Mikä on se organisatorinen kokonaisuus yrityksen sisällä, jossa työ on pysyvästi 

ja olennaisesti vähentynyt? (Toimintakokonaisuus)
 Mitä työtehtäviä työn vähentyminen toimintakokonaisuuden sisällä koskee?

(Tehtäväkokonaisuus)
 Irtisanominen voi kohdistua vain niihin työntekijöihin, joiden pääasialliset työt 

lakkaavat, vaikka taloudellinen peruste koskisi koko yritystä.
 Jos peruste kohdistuu vain tietyn henkilöstöryhmän työhön, irtisanomisia ei voi 

kohdentaa toiseen henkilöstöryhmään.
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 TSL 7:3.2:
Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan 
silloin, kun
1) työnantaja on joko ennen irtisanomista tai 

sen jälkeen ottanut uuden työntekijän 
samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen 
toimintaedellytyksensä eivät ole 
vastaavana aikana muuttuneet; tai

2) töiden uudelleenjärjestelystä ei ole 
aiheutunut työn tosiasiallista 
vähentymistä.

Irtisanomiskiellot



Irtisanomiskiellot – kohta 1
Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää, jos työnantaja on joko ennen 
irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, 
ellei työnantajan toimintaedellytykset ole vastaavana aikana muuttuneet.

 Uuden työntekijän ottaminen
- Ajallinen yhteys

• Uuden työntekijän ottamisen ja vanhan työntekijän irtisanomisen välillä tulee vallita 
ajallinen yhteys, jotta irtisanominen voitaisiin katsoa laittomaksi

• Ei määritelty laissa
- Sama tai samankaltainen tehtävä

• Työsopimuksen mukainen työ tai muu työntekijän aikaisempaa työtä muistuttava työ, joka 
vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta

• Mitä enemmän työt poikkeavat työsopimuksen mukaisesta työstä, sitä vaikeampaa on 
näyttää lain kiertotarkoitusta
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Irtisanomiskiellot – kohta 1
Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa työntekijää, jos työnantaja on joko ennen 
irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, 
ellei työnantajan toimintaedellytykset ole vastaavana aikana muuttuneet.

 Uuden työntekijän ottaminen
- Toimintaedellytysten muutos

• Ei määritelty laissa
• Voivat liittyä työnantajan talouteen, tuotantoon tai organisaatioon
• Irtisanomiskynnys ei ylity, ellei uuden työntekijän palkkaaminen merkitse työntekijän 

mukanaan seuraavan asiakaskunnan, työtilausten, erityisen ammattitaidon tai muun 
vastaavan syyn vuoksi laissa tarkoitettua muutosta toimintaedellytyksissä

• Oltava olennainen ja pysyvä
- Ei esimerkiksi kausiluonteiset vaihtelut
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Irtisanomiskiellot – kohta 1 – uusi työntekijä
 Ei-työsuhteinen työ jää säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle

- Alihankinta, vuokratyö (ei kuitenkaan, jos lain kiertämistarkoitus)

 Uuteen työntekijään voidaan rinnastaa myös työntekijä, joka siirretään yrityksen 
sisältä irtisanottavan tilalle (KKO 2000:64)

- Kiellettyä, jos siirrettävä työntekijä ei ole aiemmin tehnyt kysymyksessä olevaa työtä ja 
siirrettävälle työntekijälle on annettava tehtävään koulutus

- Jos irtisanotun työntekijän tilalle siirretään aiemmin samassa tehtävässä toiminut henkilö 
tai muutoin samanlaista työtä tehnyt työntekijä, työnantajalla on lähtökohtaisesti vapaus 
valita irtisanottavat työntekijät eikä kyseessä ole uuden työntekijän palkkaaminen
- Edellytyksenä, että työntekijät saman irtisanomisuhan alla
- Jäljelle jääneet tehtävät tulee jakaa muille vähäisinä lisätöinä, eikä pysyvää työvoiman tarvetta 

muualle saa muodostua

 Uuteen työntekijän rinnastetaan myös:
- Määräaikaisen työntekijän työsuhteen jatkaminen
- Muiden työntekijöiden työsuhteiden ehtojen muutokset
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Irtisanomiskiellot – kohta 2
Työnantajalla ei ole irtisanomisoikeutta, jos töiden uudelleenjärjestelystä ei aiheudu 
työn tosiasiallista vähentymistä
 Korostetaan työnantajan koulutusvelvollisuutta

- Esim. jos kone- tai laitehankinnasta ei aiheudu pysyvää ja olennaista työn 
vähentymistä, vaan työn sisältö muuttuu, tulee työnantajan lähtökohtaisesti 
kouluttaa työntekijänsä niin, että he voivat jatkaa muuttuneissa töissä

 Töiden tulee tosiasiallisesti vähentyä

 Työ ei vähene lain tarkoittamalla tavalla, jos työnantaja vain siirtää työnantajan 
palveluksessa muissa tehtävissä työskennelleen työntekijän irtisanottavan tilalle 
ja hänen tilalleen jonkun toisen
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KKO 2023:1
Yliopisto oli irtisanonut työntekijä A:n taloudellisella, tuotannollisella ja toiminnan uudelleen järjestelemisestä johtuneella 
perusteella yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen yhdessä 400 muun henkilön kanssa, koska valtion rahoitusta yliopistolle 
leikattiin. Yliopisto oli pian tämän jälkeen kutsunut palveluksessaan ennestään olleen työntekijä B:n kolmen vuoden 
määräajaksi samankaltaiseen tehtävään samalle tutkimusalalle.

A katsoi, että työsopimuksen päättämiseen ei ollut perustetta, sillä hänen työtehtävänsä eivät olleet vähentyneet, 
tutkimusalaa ei ollut lopetettu ja saman tieteenalan piiriin oli irtisanomisen jälkeen palkattu tenure track -
apulaisprofessori B.

 TSL 7:3.1:n mukaan työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, 
tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja 
pysyvästi. Perustetta irtisanomiseen ei kuitenkaan ole silloin, jos työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen 
jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka työnantajan toimintaedellytykset eivät ole 
vastaavana aikana muuttuneet, tai kun töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista 
vähentymistä.

 Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita irtisanottavat työntekijät siten, että huomioon otetaan esimerkiksi 
jäljelle jääneiden työntekijöiden sopivuus uudelleen järjestettyihin työtehtäviin. Työnantaja ei saa kuitenkaan 
irtisanottavia valitessaan menetellä epäasiallisesti tai syrjivästi.

 Oikeuskäytännössä on katsottu, että työntekijän siirtämisellä irtisanotun työntekijän työtehtäviin ei ole rikottu 
irtisanotun työntekijän irtisanomissuojaa, jos työntekijät ovat olleet saman irtisanomisuhan alla ja työtehtäviin 
nähden keskenään samanlaisessa asemassa.
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KKO 2023:1
Korkein oikeus katsoi, että A:n jäljelle jääneet tehtävät oli jaettu eri henkilöille, eivätkä tehtävät näin ollen 
olleet suoraan siirtyneet B:lle. A:n tehtävä oli lakkautettu erillisenä tehtäväkokonaisuutena ja tehtävää 
hoitaneen A:n työsopimus oli irtisanottu. A:n hoitamia tehtäviä ei enää ollut tai osia niistä oli sisällytetty 
muiden työnantajan palveluksessa jo olleiden työntekijöiden töihin. Kyseessä ei ollut uuden työntekijän 
ottaminen laissa tarkoitetulla tavalla.

Korkein oikeus katsoi, että asiassa ei ollut tullut esille mitään sellaista, jonka perusteella A:n 
irtisanominen olisi ollut epäasiallista, kun yliopisto oli päätynyt irtisanomaan A:n ja pitämään B:n. Koska A 
ja B olivat kumpikin irtisanomisuhan alla, oli yliopistolla lähtökohtaisesti ollut oikeus valita, kumpaan 
heistä irtisanominen kohdistetaan. Korkein oikeus vahvisti tapauksella jo aiemmin luomaansa linjausta, 
jonka mukaan työnantaja voi kohdistaa irtisanomiset vapaasti irtisanomisuhan alla oleviin työntekijöihin. 
Irtisanominen ei ollut perusteeton.
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Muun työn tarjoamisvelvollisuus
■ TSL 7:3.1 §

(…)
Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai 
koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 §:ssä säädetyllä tavalla.

■ TSL 7:4.1 §
Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä 
vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta 
hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.
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Muun työn tarjoamisvelvollisuus
■ Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa toisiin 

tehtäviin.

■ Velvoitteen laiminlyöminen voi tehdä koko irtisanomisesta laittoman.

■ Ensisijaisesti työntekijälle on tarjottava työsopimuksen mukaista työtä.

■ Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, 
ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.

■ Irtisanomisuhkainen työntekijä on asetettava pätevämmänkin 
ulkopuolisen kilpahakijan edelle, kunhan työntekijä kykenee työhön

■ Työntekijälle ei tarvitse tarjota hänen ammattitaitonsa olennaisesti ylittävää 
tai alittavaa työtä.
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Muun työn tarjoamisvelvollisuus
■ Työnantajan on oma-aloitteisesti ja aktiivisesti selvitettävä 

työntekijälle tarjottavat työt ja työntekijän suoriutuminen töistä
- Ilmoitus yhtiössä avoinna ja yleisesti haettavina olevista paikoista ei ole riittävä

■ Työnantajan tulee tarvittaessa selvittää työntekijän koulutus ja ammattitaito

■ Työntekijä voi luonnollisesti kieltäytyä tarjotusta työstä.

■ Työntekijä ei voi ennalta luopua hänelle TSL 7:4 §:n nojalla kuuluvasta 
oikeudesta

■ Velvollisuus on voimassa koko irtisanomisajan
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Muun työn tarjoamisvelvollisuus
■ Työnantajan osasto- tai muut organisaatiosta johtuvat rajat eivät supista työnantajan velvollisuutta 

tarjota muuta työtä.

■ Velvollisuus ulottuu myös yrityksen toisilla paikkakunnilla sijaitsevissa yksiköissä tehtävään työhön.

■ Työnantajan velvollisuus sijoittaa työntekijä uudelleen ei rajoitu pelkästään muodollisesti 
työnantajana olevan yrityksen piiriin (TSL 7:4.3 §):

Jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa 
yrityksessä tai yhteisössä omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella, ei ole 
tarjota työntekijälle 1 momentissa tarkoitettua työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn 
tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan 
olevista yrityksistä tai yhteisöistä.

■ Tosiasiallinen määräysvaltaa edellyttää jonkinasteista henkilöstöasioiden hoidon tai henkilöstön 
käytön yhteisyyttä.

■ Työnantajan on tällaisessa tilanteessa selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvoitteensa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.
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TT 2011-144
TT 2011-144: Laivojen sisustuselementtejä valmistava yritys oli käytyjen 
yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen taloudellisilla, tuotannollisilla ja toiminnan 
uudelleenjärjestelyyn liittyvillä perusteilla irtisanonut yhtiössä varasto- ja 
kunnossapitomiehenä työskennelleen työntekijän työsopimuksen. Yhtiössä oli kuitenkin jo 
yhteistoimintaneuvottelujen aikana ollut tuotannon puolella avoimia työpaikkoja, joihin yhtiö 
oli ottanut kaksi työntekijää aluksi vuokratyöntekijöiksi ja neljän kuukauden kuluttua solminut 
heidän kanssaan työsopimukset. Kun työnantajalla oli tieto siitä, että irtisanotulla varasto- ja 
kunnossapitotyöntekijällä oli metallialan koulutus ja työkokemusta metallialan tehtävistä, 
työnantajalla ei ole ollut riittäviä perusteita olla tarjoamatta työntekijälle tilaisuutta osoittaa 
selviytyvänsä tarjolla olleista tuotannon tehtävistä. Koska yhtiö ei ollut täyttänyt 
irtisanomissuojasopimuksen ja työsopimuslain mukaista työntarjoamisvelvoitettaan, yhtiöllä 
ei ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytettyä asiallista ja painavaa syytä työntekijän 
työsopimuksen irtisanomiselle.
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 TSL 7:4.2 §:

Työnantajan on järjestettävä työntekijälle 
sellaista uusien tehtävien edellyttämää 
koulutusta, jota voidaan molempien 
sopijapuolten kannalta pitää 
tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Koulutusvelvollisuus



Koulutusvelvollisuus
■ Koulutusvelvoite ei rajoitu vain perehdyttämiskoulutukseen
■ Yleensä kyseeseen tulee täydennys- ja ajantasaistamiskoulutus

– Työnantajan koulutusvelvollisuus ei kuitenkaan ulotu ammatillisen peruskoulutuksen 
antamiseen

■ Laajuuteen vaikuttaa muun ohella työnantajayrityksen koko
■ Kohtuullisuuden arviointiin vaikuttavat myös muut tekijät: työntekijän 

perusvalmiudet, koulutuksessa onnistumisen todennäköisyys, työnantajayrityksen 
taloudellinen tilanne, töiden kiireellisyys yms.

■ Kohtuullisuutta arvioidaan sekä työnantajan että työntekijän kannalta 
kokonaisharkinnalla kussakin yksittäistapauksessa

– Mitä vaativammasta kouluttamisesta on kysymys, sitä enemmän kohtuutta arvioidaan 
työnantajan näkökulmasta.
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 Työsopimuslakiin ei sisälly säännöstä 
irtisanomisjärjestyksestä

- Työehtosopimuksiin voi sisältyä irtisanottavan 
valintaa ohjaavia määräyksiä
- "Tärkeät työntekijät" viimeiseksi

 Irtisanottavien valintaa ohjaa TSL 2:2:n 
mukainen tasapuolisen kohtelun vaatimus, 
joka velvoittaa työnantajaa kohtelemaan 
työntekijöitään tasapuolisesti ja kieltää 
työnantajaa syrjimästä työntekijöitään

Irtisanomisjärjestys



Irtisanomisjärjestys
 Työnantajalla on oikeus valita irtisanottava työntekijä niiden työntekijöiden 

joukosta, joiden osalta on olemassa irtisanomisperuste
- Jos esimerkiksi eri osastoja yhdistettäessä molemmat tehtävät lakkaavat, 

kummallakaan työntekijällä ei ole ehdotonta etuoikeutta tarjolla olevaan yhdistettyyn 
työhön

 Valintaa ei kuitenkaan saa tehdä syrjivin tai epäasiallisin perustein
- Esim. työntekijän terveydentila tai raskaus

 Työntekijöiden keskinäinen etuoikeus työhön ratkaistaan irtisanomistilanteessa 
asiallisin perustein

- Irtisanominen voi olla laiton, jos sen perusteena käytetyn, sinänsä lain 
mukaisen kollektiiviperusteen taustalla on tosiasiallisesti työnantajan pyrkimys 
työntekijän irtisanomiseen työntekijän henkilöön tai käyttäytymiseen liittyvän syyn 
vuoksi.
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Irtisanomisjärjestys
 Työnantajalla on oikeus valita irtisanottavat työntekijät tarpeidensa mukaan

- Valinnassa saadaan ottaa huomioon yrityksen toiminnan 
jatkuvuuden turvaaminen, työntekijöiden erilainen soveltuvuus työtehtäviin 
ja osaaminen jatkossa tehtävissä töissä

- Esimerkiksi se, ettei työntekijää tarvitse kouluttaa avoinna olevaan työhön, voi 
kertoa hänen paremmasta osaamisestaan ja siten olla yksi 
työnantajan valintakriteereistä (TT 2017:128)

 Huomioitava erityisasemassa olevat
- Esim. määräaikaisessa työsuhteessa olevat, perhevapaalla oleva, luottamusmies ja 

-valtuutettu
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Työvoiman vähentämisessä noudatetaan 
työsopimuslain 9 luvun 3 §:n 
menettelytapasäännöksiä (ellei yhteistoimintalaki 
sovellu)
 Työnantajan selvitysvelvollisuus (TSL 9:3)

- Selvitettävä työntekijälle irtisanomisen perusteet 
ja vaihtoehdot

- Kyse ei neuvottelusta

 Päättämisilmoitus ja sen toimittaminen (TSL 9:4)
- Muotovapaus
- Lähtökohtana on, että ilmoitus toimitetaan 

työntekijälle henkilökohtaisesti

 Päättämisperusteen ilmoittaminen (TSL 9:5)
- Työntekijän pyynnöstä ilmoitettava kirjallisesti 

päättymispäivä ja irtisanomisen syyt

Irtisanomismenettely
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Yhteistoimintalaki 3 luku
■ Jos työsuhteessa olevan henkilöstön määrä 

yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20, työnantajan 
tulee noudattaa yhteistoimintalain määräyksiä 
irtisanottaessa tuta-perustein.

■ Muutosneuvottelut käynnistyvät työnantajan antamalla 
kirjallisella neuvotteluesityksellä.

■ Muutosneuvotteluissa käsitellään:
- Toimenpiteiden perusteita ja vaikutuksia
- Toimintaperiaatteita tai toimintasuunnitelmaa
- Vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena 

olevan henkilöpiirin rajoittamiseksi sekä 
vähentämisestä työntekijöille aiheutuvien 
seurausten lieventämiseksi

- Henkilöstön edustajan tai työntekijän tekemiä 
ehdotuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Muutosneuvottelut
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■ Vähimmäisneuvotteluajat:14 vrk tai kuusi 
viikkoa

■ Neuvotteluista laaditaan pöytäkirjat

■ Työnantajan on muutosneuvottelujen jälkeen 
esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa selvitys 
työnantajan harkitsemista toimenpiteistä

■ Mahdollinen päätös työvoiman 
vähentämisestä voidaan tehdä vasta 
neuvotteluvelvoitteen täyttymisen jälkeen!

■ Tiukat muotovaatimukset ja sanktiouhka

Muutosneuvottelut
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TSL 6:6:

Työnantajan on tarjottava työtä lain 7:3 tai 7:7:ssä 
säädetyillä perusteilla irtisanomalleen, 
työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle 
työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 4 
kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä 
samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu 
työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on jatkunut 
keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 
12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta.

Takaisinottovelvollisuus



Takaisinottovelvollisuus
 Koskee vain TSL 7:3 ja 7:7:n perusteella irtisanottuja työntekijöitä

 Suhde irtisanomissuojaan:
- Mikäli työvoiman tarve ilmaantuu pian työsuhteen päättymisen jälkeen, arvioidaan 

ensin se, onko työnantaja mahdollisesti ennakoinut työsuhteen päättyessä 
työvoiman tarpeen väärin eli selvitetään irtisanomisperusteen laillisuus (onko 
irtisanomista seurannut uuden työntekijän ottaminen)

 Takaisinottoaika lasketaan työsuhteen päättymisestä, ei irtisanomisen 
toimittamisesta

 Kyse on irtisanotun työntekijän etuoikeudesta tarjolla olevaan työhön suhteessa 
muihin työnhakijoihin

- Myös esim. määräaikaisen työntekijän työsuhteen jatkaminen (TT 2003-36)
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Takaisinottovelvollisuuden ulottuvuus
 Takaisinottovelvollisuus koskee vain samaa tai samankaltaista työtä

- Arvioinnissa on keskeistä tehtävien pääasiallinen sisältö
- Takaisinottovelvollisuuteen liittyvä työntarjoamisvelvollisuus suppeampi kuin 

muualla työsopimuslaissa (esim. työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus 
irtisanomisen vaihtoehtona)

- Ei edellytä työnantajan järjestävän työntekijälle tarjolla olevaan työhön koulutusta

 Takaisinottovelvollisuus koskee saman työnantajan töitä riippumatta, missä 
toimipisteet sijaitsevat

- Takaisinottovelvollisuuden ulottamisesta saman tai samojen tahojen 
määräysvallassa olevan yrityskokonaisuuden eri toimipisteisiin ei ole säännöstä

- Vrt. TSL 7:4.3 työntarjoamis- ja koulutusvelvollisuus
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Työnantajan aktiivinen rooli
 Työnantajalla tiedusteluvelvollisuus: työnantajan tulee tehdä tiedustelu TE-

toimistolle
- Mahdollisuus on myös tarjota työtä suoraan irtisanotulle ilman tiedustelua
- TE-toimisto selvittää, onko säännöksessä tarkoitettuja työntekijöitä työnhakijoina
- Edellyttää siis sitä, että työntekijä on työnhakijana TE-toimistossa

 Pelkkä avoin työpaikkailmoitus TE-toimistoon ei riitä, vaan työnantajan pitää 
erikseen myös tarjota työpaikkaa takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle 
irtisanomalleen henkilölle, kun saa tiedon tämän työnhakijana olosta

 Työnantaja ei saa palkata työhön uutta työntekijää tai siirtää siihen toista 
työntekijää muista töistä varmistamatta ensin irtisanotun henkilön 
työnhakijaedellytystä työvoimaviranomaiselta ja tämän halukkuutta työhön
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Työstä kieltäytyminen
 Työntekijän ei ole pakko ottaa tarjottua työtä vastaan

- Työntekijä ei voi kuitenkaan takaisinotto-oikeuttaan menettämättä kieltäytyä 
tarjolla olevasta työpaikasta pelkästään mm. sillä perusteella, että palkkauksen 
peruste muuttuu kiinteästä kuukausipalkasta esimerkiksi provisiopalkkaukseksi

 Työntekijä ei menetä oikeuttaan TSL 6:6:n mukaiseen suojaan, jos muita 
työtilaisuuksia myöhemmin ilmenee, kieltäytymällä työtarjouksesta, jota ei 
kohtuuden mukaan tarvitse hyväksyä

- Esim. palkka olennaisesti alempi kuin aikaisemmin
- Mikäli työtä paremmin ehdoin myöhemmin ilmenee, sitä on tarjottava

 Mikäli työntekijä on selvästi ja ilman hyväksyttävää perustetta kieltäytynyt tai 
saattanut työnantajan tietoon, ettei hän ole kiinnostunut entisestä tai sen kanssa 
samankaltaisesta työstä, työnantaja saa olettaa, ettei kyseinen henkilö ole 
valmis vastaanottamaan sitä myöhemminkään
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■ TSL 12:2 §
■ Korvaus työsuhteen perusteettomasta 

päättämisestä
■ Määrä: 0-24 kk palkkaa vastaava määrä. Tuta-

perusteissa ei 3 kk:n minimiä
■ Korvauksen suuruuteen vaikuttaa mm. työtä 

vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion 
menetys, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja 
hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai 
koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan 
menettely työsopimusta päätettäessä sekä 
työntekijän ja työnantajan olot yleensä

■ Takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti ja 
korvausvastuu

– Yleensä saamatta jääneen ansionmenetyksen 
korvaaminen

Laittoman irtisanomisen 
seuraukset



Puh. 010 320 8400
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