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Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena oli tutkia, onko työntekijän 

alisuoriutuminen työsuhteen päättämisen peruste. Tutkielma rajattiin koskemaan 

työsuhteen päättämistä individuaaliperusteella työnantajan näkökulmasta. Tutkielman 

tavoitteena oli selvittää, millaisissa olosuhteissa työnantaja on lain mukaan oikeutettu 

irtisanomaan työntekijänsä, jotka alisuoriutuvat työssään ja miten työnantajan tulisi 

toimia ennen työntekijän irtisanomista. Tutkielma tehtiin työnantajan näkökulmasta.  

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus ja sen teoreettinen viitekehys koostuu 

työoikeudellisesta lainsäädännöstä, työoikeudellisesta kirjallisuudesta, artikkeleista ja 

oikeuskäytännöstä. Tutkimuksessa käytetyt oikeustapaukset liittyvät työsuhteen 

päättymiseen alisuoriutumisen perusteella. 

 

Tutkimuksen johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että alisuoriutuvan työntekijän 

irtisanominen on mahdollista, mutta tapauskohtaista. Alisuoriutumisesta työsuhteen 

päättämisen perusteena ei ole erikseen säädetty laissa, joten työnantajan on 

selvitettävä tarkasti irtisanomisen peruste ja käytettävä kokonaisharkintaa työntekijän 

irtisanomista harkittaessa. Työnantajan on myös varoitettava alisuoriutuvaa 

työntekijää ennen irtisanomista ja annettava työntekijälle mahdollisuus parantaa 

moitittavaa käytöstään. 
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The purpose of this Bachelor´s thesis was to investigate is the employee´s 

underachievement reason for termination of an employment relationship. The thesis 

was limited to termination of an employment relationship due to personal reasons from 

the employer´s point of view. The aim of the study was to find out in what kind of 

situations the employer is legally entitled to discharge their employee who are 

underachieving in their work and how should employer act before dismissal of the 

employee. 

 

The study was made by using a qualitative research method and the theoretical 

framework of the study is based on legislation of labour law, labour law literature, 

articles and case law. The case law, that is used in this study relates to employment 

dismissals due to underachievement.  

 

According to the results of the study, it can be stated that the dismissal of an 

underachieving employee is possible but case-specific. There is no exact legislation of 

underachievement being reason for terminating an employment contract. When 

considering the dismissal of employee, the employer must use overall judgement and 

look closely into the grounds of the dismissal. The employer must also warn the 

underachieving employee before the dismissal and give the employee opportunity to 

improve the inappropriate behaviour.  
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1. JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisia työkaluja työnantajalla 

on puuttua työoikeudellisin keinoin tilanteisiin, joissa työntekijä tavalla tai toisella 

alisuoriutuu työssään ja onko työsuhteen päättäminen oikeutettua kyseisissä 

tapauksissa. Huolimatta digitalisaatiosta ja muusta teknologisesta kehityksestä, ovat 

työntekijät edelleen merkittävä tuotantopanos monissa yrityksissä. Yksittäisten 

työntekijöiden tuottavuudella on suora vaikutus koko yrityksen kannattavuuteen ja 

tästä syystä on ymmärrettävää, että työnantajat kiinnittävät enemmissä määrin 

huomiota työntekijöiden työn tehokkuuteen.  

 

Nykyään on ollut trendinä, että monien alojen yrityksissä suoritettava palkkatyö on 

kehittymässä yrittäjämäiseen suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöille 

asetetaan yhä useammin henkilökohtaisia tavoitteita, joilla heidän työssä 

suoriutumistaan seurataan. (Viitala & Jylhä 2013, 177) Tämän mahdollistaa muun 

muassa työnantajien työnjohto- eli direktio-oikeus, jonka nojalla työnantaja voi määrätä 

esimerkiksi työtehtävien sisällön, suoritustavan ja vaaditun työtuloksen (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 232). 

 

Myös maailmantalouden murroksesta johtuva työnteon rakenteiden ja edellytysten 

muutos kohdistaa työelämään suuria muutospaineita, joiden johdosta työntekijöiltä 

edellytetään uudenlaista osaamista (Manka & Manka 2016, 10). Nämä kasvavat 

osaamisvaatimukset yhdistettynä jatkuvaan paineeseen suoriutua työssään ovat 

aiheuttaneet haastavia tilanteita arvioitaessa työntekijän irtisanomista 

henkilökohtaisilla perusteilla alisuoriutumis- ja aikaansaamattomuustilanteissa 

(Koskinen, Nieminen & Valkonen 2012, 8). 

 

Alisuoriutuminen on terminä vakiinnuttanut paikkansa nykytyöelämässä työnantajien 

keskuudessa, huolimatta siitä, että sillä ei ole itsenäistä oikeudellista merkitystä. 

Oikeuskirjallisuudessa alisuoriutumisella tarkoitetaan aikaansaamattomuutta, mutta 

soveltuakseen irtisanomisperusteeksi, täytyy alisuoriutumisen taustalta löytyä aina 
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työntekijän vika tai laiminlyönti. (Koskinen 2014, 22) Työntekijöiden tapaa suorittaa 

työnsä ohjaa Työsopimuslain (26.1.2001/55) 3 luvun 1 §, jonka mukaan työntekijän on 

tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa 

toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän ei kuitenkaan täydy 

noudattaa määräyksiä, jotka ovat hyvän tavan tai lain vastaisia (Parnila 2017, 24). 

 

1.1 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja aiheen rajaus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on työnantajan näkökulmasta selvittää mitä 

alisuoriutumisella tarkoitetaan oikeudellisessa kontekstissa ja onko alisuoriutuminen 

työsuhteen päättämisperuste ja jos on, niin millaisissa olosuhteissa.  Tutkimuksessa 

pyritään myös selvittämään millaisin työoikeudellisin keinoin työnantaja voi puuttua 

tilanteisiin, joissa työntekijä alisuoriutuu tai on aikaansaamaton työssään. 

Tutkimuksessa käsitellään aihetta seuraavien tutkimuskysymysten pohjalta: 

 

- Millaisissa olosuhteissa työntekijän alisuoriutuminen työtehtävissään on 

työsuhteen päättämisperuste? 

- Mitä alisuoriutumisella tarkoitetaan oikeudellisessa kontekstissa? 

- Millaisin työoikeudellisin keinoin työnantaja voi puuttua tilanteisiin, joissa 

työntekijä alisuoriutuu työssään?   

 

Tutkimus on rajattu koskemaan työsuhteen päättämistä irtisanomalla alisuoriutumisen 

perusteella. Alisuoriutuminen ilmenee monesti vähitellen ja edellyttää seurantaa, joten 

sitä ei yleensä käytetä purkamisperusteena (Koskinen et al., 2012, 97). Koeaikapurku 

on tästä poikkeuksena ja sitä käsitellään tutkimuksessa lyhyesti omana 

kokonaisuutenaan. Koeaika antaa työnantajalle mahdollisuuden arvioida työntekijän 

suoriutumista työtehtävissään ja siksi sillä on asiayhteys tutkimuksen aiheeseen, eli 

alisuoriutumiseen. Tutkimuksen ulkopuolelle on myös rajattu tilanteet, joissa sairauden 

johdosta työntekijän edellytykset suorittaa työtään ovat heikentyneet ja tämän johdosta 

työntekijä alisuoriutuu työssään. 
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1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Työn tutkimusmetodina käytän oikeusdogmaattista eli lainopillista tutkimusta ja 

kvalitatiivista tutkimusta. Lainopillisessa tutkimuksessa tutkimuskohteena on voimassa 

oleva oikeus ja pyrkimyksenä selvittää voimassaolevien oikeusnormien sisältöä 

(Hirvonen 2011, 21-22). Lainopillinen tutkimus pyrkii vastaamaan siihen, kuinka 

aktuaalisessa tilanteessa tulisi toimia voimassa olevan oikeusjärjestyksen mukaan 

(Husu, Mutanen & Pohjolainen 2008, 20). Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on 

vastaavasti menetelmäsuuntaus, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti ymmärtämään 

tutkittavan kohteen ominaisuuksia, laatua ja merkityksiä (Jyväskylän yliopisto 2015). 

 

Tutkimuksessa pyritään selvittämään, onko alisuoriutuminen työsuhteen 

päättämisperuste. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksen muodostaa voimassa 

oleva lainsäädäntö, aiheen kannalta relevantit oikeustapaukset, aiheeseen liittyvät 

artikkelit ja oikeuskirjallisuus.  

 

2. TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISEN PERUSTEET 

 

Työsopimuksen päättämiseen liittyvät ongelmat ovat yksi työsuhdeasioiden 

keskeisimmän osa-alueista (Saarinen 2015, 321). Työsuhde päättyy joko irtisanomalla 

tai purkamalla työsopimus ja näistä käytetään yhteisnimitystä työsopimuksen 

päättäminen (Koskinen et al. 2012, 1). Päättämistapaan vaikuttaa esimerkiksi se, onko 

kyseessä työsopimus, joka on toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen, 

päättyykö sopimus työntekijän vai työnantajan aloitteesta ja mikä on syynä 

työsopimuksen päättymiseen (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 378). Työsopimuksen 

irtisanominen voi tapahtua joko taloudellisten tai tuotannollisten syiden tai 

henkilökohtaisten perusteiden nojalla. Vastaavasti työsopimuksen purkaminen 

edellyttää aina riittävän moitittavaa käyttäytymistä tai laiminlyöntiä. Myös 

työsopimuksen muodolla on vaikutusta sen päättämistapaan. Määräaikainen 

työsopimus voidaan ainoastaan purkaa, ellei työsopimuksessa erikseen ole sovittu 

irtisanomisehdosta. (Koskinen et al. 2012, 1)  
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Työnantajan oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimus rajoitetaan säännöksillä ja 

määräyksillä, jotka muodostavat työntekijän työsuhdeturvan. Työsuhdeturvassa on 

kyse perusteista, joita ovat työntekijän oikeus saada palkkaa tekemästään työstä, 

työsuhteen jatkuminen ja vaatimus siitä, että työsopimuksen päättymiselle on oltava 

hyväksyttävä syy. (Bruun & Koskull 2012, 70-71) 

 

2.1 Työsuhteen päättämisen sääntely 

 

Työsuhteen sääntely määrittyy monien säännösten ja normien perusteella, jotka 

järjestetty etusijajärjestykseen, sen perusteella mikä niiden tulkintajärjestys on 

ristiriitatilanteissa (Parnila 2017, 29). Ylemmän tasoisesta normista ei voida poiketa 

alemman tasoisella normilla (Hietala, Hurmalainen & Kaivanto 2017, 27). Normien 

etusijajärjestys voidaan esittää seuraavalla tavalla: 

 

1. lait ja asetukset, 

2. työehtosopimukset, 

3. työsäännöt ja muut yhteistoimintasopimukset, 

4. työsopimus, 

5. tapa ja sopimuksen veroiset käytännöt sekä 

6. työnantajan käskyt. 

 

Ylempänä oleva normi määrää monin tavoin alempana olevan normin käyttämistä, 

mutta voi myös toisaalta sallia itseään alempi asteisen normin käyttämisen. (Koskinen 

& Ullakonoja 2009, 39)  
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Työlainsäädäntö 

 

Suomen perustuslaki (731/1999) on korkeimmalla sijalla Suomen lainsäädännössä. 

Se ei kuitenkaan varsinaisesti suoraan vaikuta työsuhteen osapuolten välillä, vaan 

sääntelee yleisellä tasolla samoja kysymyksiä kuin työlainsäädäntö. Kaikki 

työlainsäädännön työoikeudelliset lait vaikuttavat työsuhteen sisältöön ja ovat joko 

pakottavia tai tahdonvaltaisia. (Koskinen & Ullakonoja 2009, 40-42) Mikäli lain tai 

pykälän yhteydessä todetaan, että ”muu sopimus on mitätön” tarkoittaa se, että laki tai 

lainsäännös on pakottava. Pakottavasta lainsäännöksestä ei voida sopimalla poiketa 

ja ne syrjäyttävät muut työsuhteen ehtojen säännöstelylähteet. (Hietala & Kaivanto 

2017, 20)  

 

Työsopimuslaki on työsuhteen ehtoihin vaikuttavien säännösten etusijajärjestyksessä 

korkeimmalla pakottavan lain sijalla. Työsopimuslaissa säädetään työntekijän 

velvollisuudesta tehdä työnsä huolellisesti noudattaen työnantajansa työn 

suorittamisesta asettamia määräyksiä. Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu myös 

työtehtävien ja työolojen edellyttämän huolellisuuden ja varovaisuuden 

noudattaminen. (Koskinen & Ullakonoja 2009, 99-100) 

 

Työehtosopimus 

 

Työehtosopimuslain (TEhtoL, 436/1946) 1 §:ssä on määritelty työehtosopimus 

seuraavasti: ”Työehtosopimus tämän lain tarkoittamassa mielessä on sopimus, jonka 

yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajain yhdistys tekee yhden tahi 

useamman rekisteröidyn työntekijäin yhdistyksen kanssa ehdoista, joita 

työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava.” Työehtosopimuksessa 

säännellään esimerkiksi työsuhteen taloudellisia etuuksia ja työaikoja ja se on tärkein 

työsuhdetta sääntelevä normilähde. Sen sisältämät määräykset jaetaan velvoite- ja 

normimääräyksiin. Velvoitemääräykset sitovat vain allekirjoittaneita osapuolia, kun 

taas normimääräykset ovat tarkoitettu noudatettavaksi työsuhteissa ja 

työsopimuksissa muuten, vaikuttaen yksittäisten työntekijöiden ja työnantajan 
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välisessä suhteessa. Muun muassa työsuoritusta, työaikaa ja työsuhde-etuja koskevat 

määräykset kuuluvat normimääräyksiin. (Koskinen & Ullakonoja 2009, 42-43) Mikäli 

työsopimuksen ehto on ristiriidassa työehtosopimuksen kanssa, on noudatettava 

työehtosopimusta (Hietala & Kaivanto 2017, 29).  

 

Työsopimus 

 

TSL 1 luvun 1 §:n mukaan yksi työsopimuksen tunnusmerkeistä on, että työtä on 

henkilökohtaisesti sitouduttu tekemään työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan 

alaisena (Hietala & Kaivanto 2017, 39). Työsopimuksella sovitaan siis työnantajan ja 

työntekijän välillä työn tekemisestä työnantajan lukuun, tämän johdon ja valvonnan 

alaisena vastiketta vastaan (Parnila 2017, 29).  

 

Työsopimuksen tekeminen synnyttää osapuolien välille työsopimussuhteen. 

Varsinainen työsuhde syntyy, sillä hetkellä, kun työntekijä ryhtyy tekemään työtä. 

Työsopimussuhde on voimassa niin kauan kuin työsopimuskin on. Työsuhde taas 

päättyy sillä hetkellä, kun työn suorittaminen päättyy. (Hietala, Kahri, Kairinen & 

Kaivanto 2016, 32) Työsopimuksen ehdot syrjäyttävät etusijajärjestyksessä 

työsopimusta alempana olevat työsuhteen ehtojen säännöstelylähteet, kuten 

esimerkiksi työnantajan käskyt ja määräykset. Työsopimuksella on myös mahdollista 

sopia kaikesta, mitä laki ja työehtosopimus ei kiellä sopimasta ja sillä voidaan aina 

sopia työntekijälle lain säännöksiä ja työehtosopimusta parempia etuja. (Hietala & 

Kaivanto 2017, 37) Huomioitavaa on myös, että TSL 13 luvun 6 §:n mukaan sopimus, 

jolla heikennetään työntekijälle työsopimuslain mukaan tulevia oikeuksia ja etuja on 

mitätön. Toisin sanoen säännös kieltää sopimisen, joka ”vähentää työntekijän 

työsopimuslain mukaisia oikeuksia ja etuja”. (Hietala et al., 2016, 637-638)  

 

Työsopimuksen molempia osapuolia koskee myös lojaliteettivelvoite. 

Lojaliteettivelvoite on voimassa yleisenä työsopimusoikeudellisena periaatteena ilman 

lain tukeakin ja se tarkoittaa sopimuksen vastapuolen huomioon ottamista, luottamusta 

vastapuolta ja sitä, että kumpikin osapuoli on tarvittaessa valmis huolehtimaan 
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vastapuolenkin eduista. Työnantajan on esimerkiksi huomioitava allergisen työntekijän 

työnteon rajoitteet ja järjestettävä työ siten, että työntekijä voi jatkaa työtään, sekä 

työnantajan on myös selvitettävä, voidaanko irtisanomisen sijasta työntekijä siirtää 

toisiin tehtäviin. (Bruun & Koskull 2012, 31-32) 

 

Työnantajan käskyt 

 

TSL 3 luvun 1 §:ssä säädetään, että työntekijä on velvollinen tekemään työnsä 

huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja toimivaltansa mukaisesti 

antaa työn suorittamisesta (Hietala & Kaivanto 2017, 39). Työnantajan 

työoikeudellisen käskyvallan piiriin kuuluu oikeus määrätä mitä tehdään, miten 

tehdään, milloin tehdään ja missä tehdään (Koskinen & Ullakonoja 2009, 51). 

Työnantajan ei ole kuitenkaan pakko käyttää välillistä eikä välitöntä työnjohtoa ja 

työnantajalla on myös mahdollisuus delegoida työnjohdollisia oikeuksiaan. (Hietala & 

Kaivanto 2017, 40).  

 

Kuitenkin käytännössä työnantajan käskyvaltaa rajoittaa muun muassa 

työehtosopimuksen määräykset ja työsopimuksen sisältö. Lisäksi käskyvaltaa on 

katsottu rajoittavan myös se, että työnantajan tulee työnjohto – oikeuttaan 

käyttäessään ottaa huomioon työntekijän mahdolliset fyysiset ja ammattitaidolliset 

rajoitteet suoriutua hänelle määrätyistä tehtävistä. (Hietala & Kaivanto 2017, 40) 

 

Työoikeuden tulkintaperiaatteet 

 

Kun kaksi samantasoista säännöstelylähdettä on ristiriidassa keskenään, valitaan 

niistä se, joka käsiteltävässä tapauksessa on työntekijälle edullisin. Tämä 

edullisemmuussääntö nojautuu työntekijän suojeluperiaatteeseen ja tarkoittaa 

käytännössä sitä, että jos työntekijälle on sovittu työsopimuksella ehdotonta 

lainsäännöstä paremmat edut, noudatetaan tältä osin työsopimusta. Yhdessä 

etusijajärjestyksen kanssa edullisemmuussääntö saa aikaan sen, että työntekijä ei voi 
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pätevästi luopua etusijajärjestyksen mukaisista työsuhteen ehdoista, mutta hän voi 

vedota mahdollisiin parempiin ehtoihin edullisemmuussäännön nojalla. On kuitenkin 

mahdollista, että edullisemmuussääntö on nimenomaisesti poistettu. 

Työehtosopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että jostakin asiasta voidaan sopia 

toisin työsopimuksella, jolloin tämä työsopimus sitoo sellaisenaan. (Hietala & Kaivanto 

2017, 41) Työnantaja ja työntekijä voivat esimerkiksi sopia työsopimuksessa 

irtisanomisajan pituudesta, mikäli tämä mahdollisuus on säädetty 

työehtosopimuksessa. Tässä tapauksessa työsopimuksessa sovittu sitoo molempia 

osapuolia, huolimatta sen mahdollisesta epäedullisuudesta työntekijälle verrattuna 

työehtosopimuksen määräyksiin. 

 

Työntekijän suojeluperiaate ilmenee varsinkin näyttövelvollisuus- eli 

todistustaakkakysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että työsopimuksen 

irtisanomistilanteissa irtisanomisen perusteiden näyttövelvollisuus on työnantajalla ja 

työntekijän tarvitsee vain kiistää perusteet. (Hietala et al., 2017, 29-30) Työntekijän 

suojeluperiaate ilmenee tulkintasääntönä varsinkin silloin, kun tulkintatilanne on 

epäselvä ja tällöin asia ratkaistaan yleensä työntekijän eduksi (Hietala & Kaivanto 

2017, 43). Työntekijän suojeluperiaatteen vastapainona on työnantajan niin sanottu 

tulkintaetuoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalla ei ole velvoitetta selvittää 

etukäteen tuomioistuimelta työnjohdollisten toimenpiteidensä oikeellisuutta. (Hietala et 

al., 2017, 30) Toisin sanoen työoikeuden kontrolli on pitkälti jälkikäteistä (Hietala & 

Kaivanto 2017, 43). Työnantaja voi tulkintaetuoikeutensa nojalla esimerkiksi irtisanoa 

työntekijän ja huolimatta siitä, että irtisanominen todetaan myöhemmin lainvastaiseksi, 

työnantajan ei ole pakko palauttaa työsuhdetta (Hietala et al., 2017, 30). Työsuhteen 

ehtojen muuttaminen yksipuolisesti on myös kielletty. Korkein oikeus on ratkaisuissaan 

katsonut, ettei työntekijä tai työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa työsuhteen ehtoja, 

vaan niitä voidaan muuttaa vain yhdessä sopimalla, irtisanomisperusteella ja lain tai 

työehtosopimuksen muuttumiseen perustuen. (Hietala & Kaivanto 2017, 44) 

Työsopimuksen ehdot eivät myöskään saa olla hyvän tavan vastaisia tai kohtuuttomia. 

Tätä kutsutaan kohtuullisuusperiaatteeksi. (Hietala et al., 2017, 31) TSL 10 luvun 2 §:n 

perusteella, jos työsopimuksen ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai 

kohtuutonta, ehto voidaan jättää huomioon ottamatta tai sitä voidaan sovitella. 

Työsopimuksen ehto voi muuttua kohtuuttomaksi jommallekummalle osapuolelle 
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olosuhteiden muuttumisen johdosta tai se voi olla kohtuuton sopimuksen tekemisestä 

lähtien. Kohtuuttomuutta arvioitaessa tulee huomioida muun muassa osapuolten 

asema oikeustointa tehtäessä ja oikeustoimen koko sisältö. (Hietala & Kaivanto 2017, 

44-45)  

 

2.2 Työsopimuksen päättäminen 

 

Työsopimussuhteen päättyminen tulee erottaa sen päättämisestä. Määräaikainen 

työsopimus päättyy määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuttua ilman 

irtisanomista. (Koskinen et al., 2012, 2) Työntekijän kuollessa työsopimussuhde lakkaa 

automaattisesti ja tämän lisäksi TSL 6 luvussa on säädetty eroamisiästä, jonka 

mukaan työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, 

jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuota. Tämän jälkeen työsuhteen jatkaminen vaatii 

työnantajan ja työntekijän sopimista (Bruun & Koskull 2012, 71).  

 

Suomen perustuslain 2 luvun 18 §:n 3 momentin mukaan ketään ei saa ilman lakiin 

perustuvaa syytä erottaa työstään. Työsopimussuhde voidaan päättää irtisanomalla 

tai purkamalla työsopimus ja näistä toimenpiteistä käytetään yhteisnimitystä 

työsopimuksen päättäminen. Kun työsopimus irtisanotaan, päättyy työsopimussuhde 

irtisanomisajan kulutta ja purettaessa työsopimussuhde päättyy heti. Tämän lisäksi 

työsuhde voi päättyä myös koeaikapurun johdosta. (Koskinen et al., 2012, 1) 

Työsuhdeturva sisältää säännöksiä ja määräyksiä, joilla rajoitetaan työnantajan 

oikeutta purkaa ja irtisanoa työsopimus. Tämän lisäksi koeajan päättämistä rajoitetaan 

työsuhdeturvan säännöksillä. (Bruun & Koskull 2012, 70)  

 

2.3 Päättämisperusteiden jakaantuminen 

 

Työsuhteen päättämisperusteet jakaantuvat työsopimuslaissa yleisiin ja erityisiin 

päättämisperusteisiin. Yleiset perusteet on määritelty irtisanomisen osalta TSL 7 luvun 

1 – 4 §:ssä ja purkamisen osalta TSL 8 luvun 1 §:ssä. Erityiset päättämisperusteet 

jakaantuvat työnantajan toimintaan nojaaviin perusteisin, kuten liikkeen luovutukseen, 
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konkurssiin ja työnantajan kuolemaan ja toisaalta säännöksiin joilla turvataan 

työntekijän erityisasemaa. (Koskinen et al., 2012, 9) Tutkimuksen aiheena oleva 

alisuoriutuminen liittyy individuaaliperusteisiin eli työntekijästä johtuviin 

irtisanomisperusteisiin, joten aiheen kannalta erityiset päättämisperusteet eivät ole 

relevantteja eikä niitä tästä syystä käsitellä tarkemmin. 

 

2.4 Työsopimuksen purkaminen koeaikana 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta (HE 105/2016) mukaan koeajan tarkoituksena on antaa molemmille 

työsopimuksen osapuolille aikaa arvioida vastaako tehty työsopimus molempien 

etukäteisodotuksia. Työnantajalle koeaika madaltaa työllistämiskynnystä, koska se 

antaa mahdollisuuden arvioida onko työntekijä riittävän ammattitaitoinen ja 

kykeneväinen suoriutumaan työstä. Koska työn painopiste siirtyy koko ajan enemmän 

ja enemmän mekaanisesta kohti asiantuntijatyötä, luo tämä haasteen työntekijän 

soveltuvuuden arviointiin ja korostaa näin koeajan merkitystä työnantajien 

näkökulmasta. (HE 105/2016 vp., 15) 

 

Koeaika edellyttää työntekijän ja työnantajan välille sopimusta, joka perustuu joko 

työsopimukseen tai työehtosopimukseen (Saarinen 2015, 123). Mikäli työnantajaa 

sitovassa työehtosopimuksessa on koeaikamääräys, on työnantajan ilmoitettava tästä 

ehdosta työsopimusta solmittaessa, jotta se muodostuu työsopimuksen kumpaakin 

osapuolta sitovaksi (Koskinen et al., 2012, 27).  

 

TSL 1 luvun 4 §:n (29.12.2016/1458) mukaan työntekijä ja työnantaja voivat sopia 

enintään kuuden kuukauden pituisesta koeajasta, jonka kuluessa työsopimus voidaan 

purkaa molemmin puolin, mikäli perusteet purkamiselle eivät ole syrjiviä tai koeajan 

tarkoitukseen nähden epäasiallisia. Koeajan yhteydessä purkaminen tarkoittaa sitä, 

että työsuhde päättyy välittömästi, eikä purkamisen perusteen tarvitse ylittää erityistä 

kynnystä, kuten varsinaisten purkamis- ja irtisanomisperusteiden kohdalla (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 106). 
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Työsopimuksen koeaikapurkamisen kieltävät syrjivät perusteet liittyvät tilanteisiin, 

joissa työntekijä laitetaan iän, syntyperän, uskonnon, terveydentilan tai muun näihin 

verrattavissa olevan tekijän perusteella eriarvoiseen asemaan muihin työntekijöihin 

nähden. Koeaikapurkamisen perusteet eivät saa myöskään olla epäasiallisia koeajan 

tarkoitukseen nähden. Työnantajalle koeaika osoittaa onko työntekijä riittävän 

ammattitaitoinen ja muutenkin kykeneväinen kyseiseen työhön ja siksi koeaikapurun 

perusteen tulee liittyä työntekijään henkilönä ja hänen työn suorittamiseen. (Parnila 

2015, 79) Tavallisesti koeaikapurkuperusteeksi hyväksyttyjä syitä ovat esimerkiksi 

työntekijän myöhästymiset ja luvattomat poissaolot töistä. Tämän lisäksi tilanteet, 

joissa työntekijän työntulos ei ole ollut objektiivisesti arvioituna tyydyttävää tai 

työntekijä ei muuten vaan sopeudu työympäristöönsä lukeutuvat hyväksyttäviin 

koeaikapurkuperusteisiin. (Koskinen 2015, 4) 

 

2.5 Työsopimuksen irtisanomisperusteet 

 

Työsopimuksen irtisanominen on yksipuolinen tahdonilmaisu, jolla työsopimuksen 

toinen osapuoli ilmaisee halunsa päättää sopimussuhde (Parnila 2015, 12). 

Työnantaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen, mikäli siihen on 

asiallinen ja painava syy. Määräaikaisen työsopimuksen kohdalla irtisanominen 

onnistuu vain, jos irtisanomismahdollisuudesta on nimenomaisesti erikseen sovittu. 

(Hietala et al., 2016, 360)  

 

Työsopimuksen irtisanomisperusteet jaetaan TSL 7 luvun 2 §:n mukaisesti 

individuaaliperusteisiin eli työntekijästä johtuviin syihin ja TSL 7 luvun 3 §:n mukaisesti 

kollektiiviperusteisiin eli sellaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin, joiden 

perusteella työsopimus voidaan irtisanoa. Huolimatta siitä, vetoaako työnantaja 

tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin vai individuaaliperusteisiin syihin, saa toistaiseksi 

voimassaolevan työsopimuksen purkaa vain asiallisesta ja painavasta syystä. (Bruun 

& Koskull 2012, 72-73) 
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Asiallinen ja painava syy 

 

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen 

irtisanomisperusteita koskevan yleissäännöksen mukaan vain asiallisesta ja 

painavasta syystä. Kyseinen yleissäännös koskee sekä taloudellisia ja tuotannollisia 

että henkilökohtaisia irtisanomisperusteita. (Koskinen et al., 2012, 9) Työntekijään 

henkilönä liittyvä asiallinen ja painava irtisanomisperuste voi syntyä työsopimuksesta 

johtuvien velvoitteiden vakavan laiminlyönnin tai rikkomisen johdosta edellyttäen, että 

laiminlyönti tai muu sopimuksen vastainen toiminta vaikuttaa niin olennaisesti 

sopijapuolten keskinäiseen suhteeseen, ettei edellytyksiä sopimussuhteen 

jatkamiselle ole (Parnila 2015, 14). Irtisanomispäätös ei saa kuitenkaan perustua 

seikkoihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti syrjiviä (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 476). 

Hallituksen esitys Eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten 

muuttamisesta (HE 157/2000) mukaan arvioitaessa irtisanomisperusteen asiallisuutta 

ja painavuutta on otettava huomioon myös työntekijän asema, työn luonne sekä 

työntekijän suhtautuminen omaan menettelyynsä (HE 157/2000 vp., 98). Lisäksi 

irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta punnittaessa on selvitettävä, onko 

irtisanominen kohtuullinen toimenpide, kun huomioidaan kaikki asiaan vaikuttavat 

tosiasiat. Tätä kutsutaan kokonaisarvioinniksi. (Bruun & Koskull 2012, 73-74) 

Työntekijän henkilöstä johtuvan irtisanomisperusteen asiallisuuden ja painavuuden 

arviointi tehdään TSL 7 luvun 2 §:n perusteella ja vastaavasti työnantajan 

toimintaedellytysten muuttumisesta aiheutuva irtisanomisperusteiden arviointi tehdään 

lähinnä TSL 7 luvun 3 ja 4 §:n perusteella (Koskinen et al., 2012, 9).  

 

TSL 7 luvun 2 §:ssä luetellaan sellaisia työntekijästä johtuvia syitä, joita ei voida pitää 

asiallisina ja painavina irtisanomisperusteina: 

 

1) työntekijän sairautta, vammaa tai tapaturmaa, ellei hänen työkykynsä ole 

näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta 

ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista 
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2) työntekijän osallistumista työehtosopimuslain mukaiseen tai 

työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen 

 

3) työntekijän poliittisia, uskonnollisia tai muita mielipiteitä tai hänen 

osallistumistaan yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan 

 

4)  turvautumista työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin. 

 

Työntekijän sairaus, tapaturma tai vamma ei ole irtisanomisperuste, ellei työntekijän 

työkyvyn menettäminen ole niin olennainen ja pysyvä, ettei ole kohtuullista odottaa 

työnantajan jatkavan sopimussuhdetta. Tässäkin tapauksessa tulee ennen 

irtisanomista selvittää voiko työnantaja tarjota työntekijälle jotain muuta sellaista työtä, 

jota hän kykenee tekemään tai voisiko työntekijä jatkaa työntekoa, jos hänen 

työoloissa tehdään muutoksia. Sellaisenaan ei mikään tapaturma tai sairaus oikeuta 

sanomaan työntekijää irti. (Bruun & Koskull 2012, 75-76) 

 

Henkilökohtaiset päättämisperusteet 

 

TSL 7 luvun 2 §:ssä on määritetty työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet. 

Lainkohdan ensimmäisessä momentissa säädetään se, millaista käyttäytymistä 

voidaan pitää työntekijästä johtuvana asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena: 

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 

muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. 

Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan 

olosuhteet kokonaisuudessaan. (Koskinen et al., 2012, 54-55) Toisin sanoen 

työntekijästä johtuva asiallinen ja painava irtisanomisperuste voi syntyä, jos työntekijä 

ei täytä omia sopimusvelvoitteitaan tai muuten rikkoo velvoitteita, joita hänellä 

työntekijänä on (Bruun & Koskull 2012, 79). 
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Työntekijään henkilönä liittyvät asialliset ja painavat irtisanomisperusteet voidaan 

jakaa karkeasti kahteen ryhmään (Bruun & Koskull 2012, 79): 

 

1) Työntekijä on vakavasti laiminlyönyt tai rikkonut työsuhteeseen olennaisesti 

vaikuttavia velvoitteita, joita hänellä on työnantajaa kohtaan 

 

2) Työntekijän työntekoedellytysten olennaisesta muutoksesta johtuen työntekijä 

ei enää selviydy työtehtävistään. (Bruun & Koskull 2012, 73-74) 

 

Edellä mainitut työntekijän velvoitteet ovat joko lakiin perustuvia tai ne on määritelty 

työsopimuksessa (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 476). Työsopimuslain 3 luvun 1 §:n 

mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattamalla määräyksiä, joita 

työnantaja on toimivaltansa mukaisesti antanut (Hietala et al., 2016, 233-234). Työn 

tekeminen huolellisesti tarkoittaa paitsi työn suorittamista tunnollisesti myös sen 

suorittamista normaalilla ahkeruudella (Hietala & Kaivanto 2017, 82-83).  

 

TSL 7 luvun 2 §:ssä ei ole suoraan lueteltu sallittuja syitä, jotka käyvät työntekijään 

henkilönä liittyviksi irtisanomisperusteiksi, vaan irtisanomisperusteen harkinta on 

suoritettava jokaisessa tapauksessa aina erikseen (Koskinen et al., 2012, 56). Lain 

esitöissä on kuitenkin otettu kantaa syihin, jotka voisivat olla hyväksyttäviä perusteita 

työsopimuksen irtisanomiselle. Työntekijä voi esimerkiksi laiminlyödä työvelvoitettaan 

jättämällä työntekovelvoitteen piiriin kuuluvan tehtävän täyttämättä tai hoitamalla 

työtehtäviään muuten puutteellisesti. (HE 157/2000 vp., 97) Tällainen työtehtävien 

epätyydyttävä hoitaminen voi johtua työntekijän aikaansaamattomuudesta tai 

puutteellisesta ammattitaidosta (Parnila 2015, 23-24). 

 

Työsopimus on mahdollista irtisanoa myös, jos työntekijän työntekoedellytykset ovat 

muuttuneet niin olennaisesti, ettei työntekijä enää selviydy työtehtävistään (Hietala et 

al., 2017, 105-106). Työntekoedellytysten muutokset voivat johtua niin työntekijästä 

kuin työnantajasta johtuvista syistä. Työntekijän henkilöön liittyvät 
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työntekoedellytysten muutokset voivat olla niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin. Muutokset 

työntekijän henkilökohtaisessa elämässä voivat johtaa työntekijän alentuneeseen 

sosiaaliseen työ – ja toimintakykyyn ja tässä yhteydessä puhutaan usein työntekijän 

alisuoriutumisesta. TSL 7 luvun 2 §:n 1 momentissa mainituilla olennaisilla muutoksilla 

työntekijän henkilökohtaisissa työntekoedellytyksissä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että 

työntekijä menettää kiinnostuksensa asiakaspalvelutyöhön, mikä heijastuu 

negatiivisesti työntekijän käyttäytymiseen asiakkaitaan kohtaan. (Hietala et al., 2016, 

368-369)  

 

Työnantajasta johtuva työntekijän työntekoedellytysten heikkeneminen on seurausta 

esimerkiksi työolojen, työtehtävien tai työympäristön muutoksista ja tällöin 

irtisanomisperustetta on arvioitava TSL 7 luvun 3 §:n eli tuotannollisten ja taloudellisten 

irtisanomisperusteiden mukaisesti. (Hietala et al., 2016, 368-369) Tutkimuksen 

aiheena oleva alisuoriutuminen liittyy työntekijän henkilöön liittyviin tekijöihin, joten 

työnantajasta johtuvia työntekoedellytysten muutoksia ei ole tarkoituksenmukaista 

käsitellä tarkemmin. 

 

Kollektiiviset päättämisperusteet 

 

Työnantajalla ei ole oikeudellisesti yhteiskunnallista vastuuta kenenkään 

työllistymisestä ja elinkeinovapauteen nojaten työnantaja saa päättää mitä yrityksessä 

tehdään ja minkälaista työvoimaa siellä tarvitaan (Bruun & Koskull 2012, 88). Työn 

vähentyessä, voi työnantaja irtisanomalla työntekijöitä suhteuttaa työntekijöiden 

määrän vastaamaan työvoiman tarvetta (Parnila 2015, 47). TSL 7 luvun 3 §:n 

yleislausekkeen mukaan: Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva 

työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä 

johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työsopimusta ei kuitenkaan saa 

irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 4 §:ssä 

säädetyllä tavalla. 
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Laissa mainituilla taloudellisilla syillä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kannattavuuden 

parantamiseksi joudutaan yrityksen kustannusrakennetta keventämään vähentämällä 

henkilöstöä (Hietala et al., 2017, 120-121). Tuotannolliset irtisanomisperusteet 

vastaavasti liittyvät yrityksen tuotannollisessa toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin, 

jotka voivat johtua esimerkiksi yrityksen valmistaman tuotteen heikentyneestä 

kysynnästä (Koskinen et al., 2012, 238). Laissa mainituilla työnantajan toiminnan 

uudelleenjärjestelyillä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa uusien laitteiden tai 

toimintatapojen käyttöönoton johdosta työvoiman tarve yrityksessä vähenee (Hietala 

et al., 2016, 406). 

 

Lain esitöiden mukaan irtisanomisperusteen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa 

tulisi ottaa huomioon sekä tarjolla olevan työn vähentymisen määrä ja kestoaika että 

työnantajan mahdollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä. Lisäksi työnantajan 

tarjottavissa olevan työn tulee olla vähentynyt taloudellisista ja tuotannollisista tai 

työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä yhtä aikaa sekä 

olennaisesti että pysyvästi. (HE 157/2000 vp., 102) Työn olennaisella vähenemisellä 

tarkoitetaan muutosta, joka on vähäistä suurempaa ja jolla on merkitystä, kun otetaan 

huomioon yrityksen koko ja työnantajan ja työntekijän asema. Se, että yritys menettää 

sadasta samankokoisesta asiakkaastaan yhden, ei ole olennainen muutos. (Hietala et 

al., 2016, 406) Työn vähenemiseen liittyen ei TSL:ssa ole määritetty täsmällistä 

määräaikaa, jonka jälkeen työn väheneminen katsotaan pysyväksi, vaan aikakriteerin 

täyttyminen on arvioitava kussakin yksittäistapauksessa tapauskohtaisesti. Työn 

vähenemisen tulisi kestää vähintään työntekijän irtisanomisajan, jotta sen voidaan 

katsoa olevan pysyvää. (Koskinen et al., 2012, 290) 

 

Koska tämän tutkielman varsinainen tutkimuskohde on alisuoriutuminen, joka lukeutuu 

työntekijän henkilöön liittyviin irtisanomisperusteisiin, ei ole tarkoituksenmukaista 

käydä kollektiivisia päättämisperusteita tämän yksityiskohtaisemmin läpi.   
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Kokonaisharkinta 

 

Kun arvioidaan työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen asiallisuutta ja 

painavuutta kussakin yksittäistapauksessa tulee huomioida työnantajan ja työntekijän 

olosuhteet kokonaisuudessaan eli on suoritettava niin sanottu kokonaisharkinta. 

(Parnila 2015, 14) Kokonaisharkinta on ikään kuin prosessi, jossa arvioidaan tekijöitä, 

jotka vaikuttavat eri tavoin irtisanomisperusteeseen ja tutkitaan, onko työsuhteen 

jatkumiselle edellytyksiä (Koskinen et al., 2012, 71).  

 

Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen arvioinnissa merkittävä tekijä on luonnollisesti 

laiminlyönnin tai rikkomuksen luonne (Rautiainen & Äimälä 2008, 230). Mikäli 

työvelvoitteen laiminlyönti tai huolimattomuus työssä on vähäistä ei työnantajalla ole 

oikeuta irtisanoa työsopimusta. Kun rikkeen vakavuutta arvioidaan, otetaan huomioon 

muun muassa teon toistuvuus ja mahdollinen tahallisuus, työntekijän asema, 

työntekijän suhtautuminen tekoonsa, työn luonne ja työolosuhteet. (Koskinen et al., 

2012, 71). 

 

Työntekijän asema yrityksessä vaikuttaa oleellisesti siihen kuinka vakavana tehty 

rikkomus nähdään. Mitä vastuullisempi asema työntekijällä yrityksessä on, sitä 

lievempi rikkomus voi johtaa työsopimuksen irtisanomiseen. (Koskinen 2015, 11) 

Työntekijän vastuullisempi asema kanssa työntekijöihin nähden voi ilmentyä 

esimerkiksi hänelle työsopimukseen nimenomaisesti asetetuista velvollisuuksista, 

joiden rikkomista arvioidaan ankarammin irtisanomisperusteen asiallisuuta ja 

painavuutta arvioitaessa (Koskinen et al., 2012, 71-72).  

 

Myös työntekijän suhtautumisella tekemäänsä laiminlyöntiin tai rikkomukseen on 

vaikutusta irtisanomisperusteen riittävyyteen (Koskinen 2015, 12). Mikäli työntekijä ei 

ole voinut pitää menettelyään sopimusvelvoitteiden vastaisena tai teko on johtunut 

ennalta arvaamattomista, työntekijän riskipiirin ulkopuolisista seikoista, ei työnantajalla 

ole yleensä riittäviä perusteita irtisanoa työsopimusta. Vastaavasti jos työntekijä on 

tiennyt menetelleensä sopimusvelvoitteiden vastaisesti tai hän on ollut pitkään alalla, 
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jolloin hänen voidaan olettaa tienneen toimineensa sopimusvelvoitteiden vastaisesti, 

ylittyy irtisanomiskynnys helpommin. (Koskinen et al., 2012, 72) 

 

Kokonaisharkinnassa huomioidaan myös työn luonne ja työolosuhteet. Se millaisesta 

työstä on kysymys vaikuttaa irtisanomisperusteen arviointiin. Aloilla joilla työ vaatii 

suurta täsmällisyyttä, palvelualttiutta tai muuten asianmukaista käyttäytymistä 

esimerkiksi asiakkaita kohtaan, on työnantajalla oikeus puuttua helpommin 

rikkomuksiin tai laiminlyönteihin, joilla työntekijä rikkoo kyseisiä velvoitteitaan. 

(Koskinen 2015, 14) Jos työntekijän rike liittyy jollain tavalla työolosuhteisiin, joissa on 

työnantajasta johtuvia puutteita, on rikkeen oltava normaalia vakavampi, jotta 

työsopimuksen irtisanomiskynnys ylittyisi. Työnantaja on myös velvollinen neuvomaan 

ja ohjamaan työntekijää, jos hänen työtehtävissä tapahtuu muutoksia, jotta 

mahdollisilta virheiltä työtä suoritettaessa vältyttäisiin. (Koskinen et al., 2012, 73) On 

myös mahdollista, että työntekijän ammattitaidossa ilmenee puutteita, jotka vaikuttavat 

hänen työsuoritteeseen negatiivisesti. Mikäli työnantaja on palkatessaan työntekijää 

tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää näistä puutteista ei työnantajalla ole oikeutta 

irtisanoa työsopimusta tähän perusteeseen vedoten. (Koskinen 2015, 14) 

 

Työntekijän tekemän laiminlyönnin tai rikkomuksen aiheuttamilla seurauksilla on myös 

oma osansa kokonaisharkinnassa. Arvioinnissa huomioidaan niin mahdolliset 

aineelliset kuin muutkin vahingot, joita työntekijän virheellisestä menettelystä seuraa. 

(Äimälä & Kärkkäinen 2017, 489) Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota 

laiminlyönnin tai rikkomuksen aiheuttamien seurauksien vaikutuksiin, joita teolla 

mahdollisesti on työyhteisöä tai työnantajaa kohtaan (Koskinen et al., 2012, 74). 

 

 

2.6 Menettelyohjeet ennen työsopimuksen irtisanomista  

 

TSL:ssa on tuotu usein eri tavoin esille työnantajan velvollisuus työsuhteen 

ylläpitämiseen (Koskinen et al., 2012, 8). Esimerkiksi TSL 2 luvun 1 §:ssä säädetään 

työnantajan yleisvelvoitteista, joiden mukaan työnantajan tulee muun muassa omalla 
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toiminnallaan edistää suhdettaan työntekijöihinsä ja mikäli työ tai työmenetelmät 

muuttuvat, tulee työnantajan kouluttaa ja perehdyttää työntekijät niin, että he 

suoriutuvat työtehtävistään tapahtuneiden muutoksien vaatimusten mukaan. Kyseisen 

lainkohdan mukaan on työnantajan myös pyrittävä edistämään työntekijän 

mahdollisuuksia kehittyä ja edetä työurallaan. (Äimälä & Kärkkäinen 2017, 123-124) 

Työnantajan velvollisuutena on myös varoituksen muodossa puuttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa työntekijän tekemään laiminlyöntiin tai rikkomukseen ja 

selvittää ennen irtisanomista, olisiko työntekijä sijoittaminen muihin tehtäviin 

mahdollista (Koskinen et al., 2012, 8). 

 

Varoitus 

 

Kun työntekijä ei suoriudu työtehtävistään, sillä tavoin, kuin häneltä voidaan 

kohtuudella odottaa tai hän muulla tavoin laiminlyö työvelvoitettaan, on työnantajalla 

mahdollisuus antaa hänelle varoitus. Varoituksen syinä voi olla muun muassa 

työntekijän tahaton ajattelemattomuudesta johtuva huolimattomuus työssä tai työn 

heikko laadullinen ja/tai määrällinen lopputulos. (Koskinen et al., 2012, 540)  

 

TSL 7 luvun 2 §:n 3 momentissa säädetään työnantajan velvoitteesta varoittaa 

työntekijää ennen irtisanomista (Rautiainen & Äimälä 2008, 230). Lähtökohtaisesti 

työnantajan on aina varoitettava työntekijää ennen irtisanomista, mutta tähän on 

poikkeussäännös, jonka mukaan varoituksen antamisvelvollisuus ennen irtisanomista 

ei ole aina ehdoton (Koskinen 2015, 13). TSL 7 luvun 2 §:n 5 momentissa säädetään, 

että varoitusta ei tarvita, jos työntekijän tekemä rikkomus on niin vakava, ettei 

sopimussuhteen jatkamista voida kohtuudella edellyttää työnantajalta. (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 480-481) Lain esitöissä lausutaankin, että TSL 7 luvun 2 §:n 3 

momentin säännöksellä ei ole tarkoitus luoda kaikkiin irtisanomistapauksiin sopivaa 

määrämuotoihin sidottua varoitusmenettelyä (HE 157/2000 vp., 101). Tilanteet, joissa 

varoituksen antaminen ei ole tarpeellista ennen työsopimuksen irtisanomista liittyvät 

yleensä työntekijän epärehellisyyteen tai teon tahallisuuteen (Koskinen 2004, 1017). 

Myös tapauksissa, joissa työntekijän tekemä laiminlyönti tai rikkomus on niin vakava, 
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että hänen olisi pitänyt ymmärtää toimintansa moitittavuus ilman varoitusta, ei 

työntekijän irtisanominen edellytä varoitusta (Parnila 2015, 15). Tämä korostuu 

varsinkin silloin, kun otetaan huomioon työntekijän asema organisaatiossa. 

Esimiesasemassa olevan työntekijän oletetaan pystyvän arvioimaan selkeämmin 

omaa toimintaansa ja sen mahdollista moitittavuutta. (Koskinen 2004, 1017)  

 

Varoituksen tarkoituksena on saattaa työntekijän tietoon se, kuinka vakavana 

työnantaja pitää tapahtunutta työsopimusvelvoitteiden vastaista menettelyä ja 

muistuttaa työsuhteen päättymisen uhkasta, mikäli laiminlyönti toistuu (Parnila 2015, 

15). Olennaista on, että varoitettu työntekijä ymmärtää täysin annetun varoituksen 

kohdistuneen häneen henkilökohtaisesti ja että varoituksesta viestittyy selkeästi 

työsuhteen irtisanomisen uhka, mikäli työntekijä ei korjaa tulevaisuudessa 

toimintaansa. Pelkästään yleisesti annettu uhkaus vaikka palaverissa ei täytä TSL:ssa 

tarkoitettua yksilöityä tapaa varoittaa työntekijää. (Koskinen et al., 2012, 544)   

Antamalla varoituksen työnantaja ilmaisee myös sen, että edellytykset 

työsopimussuhteen jatkamiselle ovat olemassa ja antaa työntekijälle tosiasiallisen 

mahdollisuuden korjata toimintatapansa (Hietala et al., 2017, 376). Ja koska 

irtisanominen ja varoitus ovat ikään kuin toistensa vaihtoehtoja, luopuu työnantaja 

varoituksen annettuaan mahdollisuudestaan reagoida työntekijän moitittavaan 

toimintaan ankarammin. (Koskinen et al., 2012, 547)     

 

TSL:ssa ei ole säädetty varsinaisia muotomääräyksiä varoitukselle, mutta olennaista 

työnantajan näkökulmasta on, että hän pystyy myöhemmin todentamaan varoituksen 

antamisen. Varoituksen antaminen suullisesti on myös mahdollista, mutta tällaisessa 

tilanteessa työnantajan tulisi varmistaa todistajan tai todistajien läsnäolo, jotta 

varoituksen toteen näyttäminen myöhemmin onnistuisi helpommin. (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 480) Vaikka laissa ei ole säädetty varoituksen varsinaisista 

muotomääräyksistä, tulisi siitä ilmetä seuraavat asiat, jotta se täyttäisi asiasisällöllisesti 

lain asettamat vaatimukset: 
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1) Havainnollinen ja selkeä kuvaus työntekijän käyttäytymisestä, joka oli 

sopimuksenvastaista; 

2) Selonteko työntekijän rikkomista velvollisuuksista; 

3) Yksiselitteinen vaatimus sovittujen sääntöjen mukaisesta käyttäytymisestä 

jatkossa; 

4) Selkeä ilmoitus siitä, että työnantajalla on oikeus irtisanoa työsopimus, mikäli 

samanlainen moitittava käyttäytyminen toistuu. (Saarinen 2015, 335-336) 

 

Myöskään sillä käytetäänkö varoitusmenettelyssä varsinaisesti sanaa varoitus ei ole 

merkitystä, vaan ainoastaan sillä, että työntekijä ymmärtää seuraamukset, jotka 

moitittavan menettelyn jatkumisesta aiheutuu. Toisin sanoen työntekijän tietoisuus 

irtisanomisuhasta riittää. (Koskinen et al., 2012, 545) Lain esitöissä on myös mainittu, 

että työnantajan harjoittaman varoituskäytännön tulisi olla johdonmukaista. Jos 

esimerkiksi työpaikan tapana on ollut antaa työntekijälle suullinen huomautus 

ensimmäisestä työvelvoitteen laiminlyönnistä, toisesta kirjallinen ja vasta kolmannesta 

ryhdyttäisiin toimiin työsopimuksen irtisanomiseksi, tulisi tämänkaltaista tapaa 

soveltaa TSL 2 luvun 2 §:n tasapuolisuusvelvoitteen velvoittamalla tavalla kaikkiin 

työntekijöihin. (HE 157/2000 vp., 101) 

 

Jotta työnantaja voi irtisanomismenettelyssä vedota työntekijälle annettuun 

varoitukseen, tulee irtisanomisperusteen olla vastaavanlainen, kuin minkä syyn 

perusteella varoituskin on annettu. Tällä tarkoitetaan sitä, että irtisanomisperusteen ja 

varoituksen taustalla olevan moitittavan käyttäytymisen ei tarvitse olla täysin 

samanlaista, mutta selkeä asiayhteys näiden välillä kuitenkin tulee olla. (Äimälä & 

Kärkkäinen 2017, 482) Myös varoituksien ajallisella yhteydellä on merkitystä. Koska 

varoitukseen liittyvä säännös on tarkoitettu joustavaksi normiksi, joka edellyttää 

kokonaisharkintaa, ei TSL:ssa ole säädetty tarkkaa määräaikaa sen vanhenemiselle. 

Varoituksen ”vanhenemiseen” vaikuttaa esimerkiksi se, miten työnantaja on toiminut 

varoituksen antamisen jälkeen ja kuinka vakavasta sopimusvelvoitteen rikkomuksesta 

tai laiminlyönnistä on kyse. (Koskinen et al., 2012, 545-546) 
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Työnantajan kuulemisvelvoite 

 

Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen henkilöön liittyvistä syistä, purkaa sen 

koeajalla tai purkaa sen TSL 8 luvun 1 §:n ”yleiseen” purkuperusteeseen nojaten, on 

TSL 9 luvun 2 §:n perusteella työntekijälle varattava mahdollisuus tulla kuulluksi. Tämä 

kuulemisvelvoite ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan työntekijän itsensä ratkaistavissa 

haluaako hän käyttää mahdollisuutensa tulla kuulluksi vai ei. Kuulemisvelvoitteelle ei 

ole myöskään laissa säädetty tarkkaa määräaikaa, mutta sen tulee kuitenkin toteutua 

ennen työsopimuksen päättämistä. (Tiitinen & Kröger 2012, 678-680) 

Kuulemistilanteen muodonkaan osalta, ei laista löydy määräyksiä ja se voikin olla joko 

suullinen, kirjallinen tai näiden molempien käytäntöjen yhdistelmä. Huomioitavaa myös 

on, että kuulemisvelvoitteen tarkoitus ei ole olla pelkästään lain velvoittama 

muodollisuus, niin että työnantaja on jo tehnyt päätöksen työsopimuksen 

päättämisestä ennen työntekijän kuulemista. Jos työnantaja toimii tällä tavoin, rikkoo 

hän TSL 9 luvussa säädettyjä velvoitteitaan.  (Koskinen et al., 2012, 559-562). 

 

Lain esitöiden mukaan kuulemisvelvoitteen tarkoituksena on saattaa työntekijän 

tietoon ne tosiseikat, joiden perusteella työnantaja on työsuhdetta päättämässä, 

olematta kuitenkaan työnantaja ja työntekijän välinen neuvottelutilanne (HE 157/2000 

vp., 112). Kuulemismenettelyssä työnantaja tarkistaa ovatko hänen tietonsa 

työsuhteen päättämisperusteista oikeat ja samalla työntekijälle suodaan mahdollisuus 

ilmaista oma kantansa niistä (Koskinen et al., 2012, 561). Työntekijällä on myös 

mahdollisuus käyttää kuulemistilanteessa avustajaa ja tästä on erikseen säädetty TSL 

9 luvun 2 §:n 1 momentissa. Avustajana voi toimia esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, 

luottamusmies tai työtoveri. (Tiitinen & Kröger 2012, 679) 

 

Muun työn tarjoamisvelvoite 

 

Kun arvioidaan henkilöön liittyvien irtisanomisperusteiden toteutumista, on 

huomioitava myös TSL 7 luvun 2 §:n 4 momentissa säädetty työnantajan velvollisuus 

selvittää olisiko työntekijä mahdollista siirtää muuhun työhön, jotta irtisanomiselta 
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vältyttäisiin (Tiitinen & Kröger 2012, 557). Muun työ tarjoamisvelvollisuus tulee 

kysymykseen tilanteissa, joissa työntekijän moitittava toiminta on niin vähäistä, että 

edellytykset työsopimussuhteen jatkumiselle ovat olemassa (Parnila 2015, 44). 

Kyseisissä tilanteissa työntekijän työnteon edellytykset eivät vain yksinkertaisesti 

vastaa vaatimuksia, joita työsopimus on asettanut. Esimerkkinä näistä ovat tilanteet, 

joissa työntekijän työnteon tulokset ovat niin heikkoja, että hänen voidaan katsoa 

olevan sopimaton työhönsä tai hän on muulla tavoin lievästi laiminlyönyt tai rikkonut 

työsuhteeseen liittyviä velvollisuuksiaan. (Tiitinen & Kröger 2012, 558-559) 

 

Työnantajan muun työn tarjoamisvelvollisuus poistuu vastaavanlaisissa tilanteissa, 

kuin missä poistuu työnantajan velvollisuus varoittaa työntekijää ennen työsopimuksen 

irtisanomista. Jos irtisanomisperusteena on työntekijän tahallinen menettely tai 

muunlainen niin vakava työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkomus, että 

työsopimussuhteen jatkamista ei voida kohtuudella edellyttää, väistyy työnantajan 

muun työn tarjoamisen velvollisuus. (Tiitinen & Kröger 2012, 559) 

 

3. ALISUORITUMINEN IRTISANOMISPERUSTEENA 

 

TSL 3 luvun 1 §:n mukaan: 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. 

Työn tekeminen huolellisesti tarkoittaa paitsi työn suorittamista tunnollisesti, myös sen 

suorittamista normaalilla ahkeruudella (Hietala & Kaivanto 2017, 82-83).  Työnantajalla 

on myös työnjohto – oikeutensa nojalla tietyissä rajoissa oikeus määrätä ja tarvittaessa 

muuttaa sitä, millä tavalla, missä ja milloin työ suoritetaan. Työnantajan määräyksien 

on kuitenkin oltava lain ja hyvän tavan mukaisia. (Rautiainen & Äimälä 2008, 102-103). 

 

TSL 7 luvun 2 §:n mukaan: työntekijästä johtuvana asiallisena ja painavana 

irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, 
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työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai 

laiminlyöntiä. Yksi tavanomaisimmista henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista on 

työntekijän työvelvoitteen laiminlyönti, joka voi käydä ilmi yksittäisten työtehtävien 

täyttämättä jättämisenä tai muunlaisena töiden vaillinaisena hoitona, kuten 

huolimattomuutena tai aikaansaamattomuutena (Tiitinen & Kröger 2012, 506). 

TSL:ssa ei ole määritelty sen tarkemmin sitä, milloin työntekijän työsuorite on riittävä 

ja milloin ei. Aikaansaamattomalle työntekijälle on kuitenkin ominaista se, että hän ei 

työnantajan mielestä saa aikaan riittävää tulosta tai saavuta muuten asetettuja 

tavoitteita. Edellä mainituissa tilanteissa työnantajalla voi olla peruste irtisanoa 

työntekijä vallitsevan oikeuskäytännön perusteella. (Rikkilä 2011, 14)  

 

3.1 Alisuoriutumisen käsite  

 

Alisuoriutuminen on käsite, jolla ei sellaisenaan ole omaa oikeudellista merkitystä. 

Oikeuskirjallisuudessa alisuoriutumisella tarkoitetaan työntekijää, joka ei työnantajan 

mielestä saa aikaan riittävän hyvää tulosta eli on aikaansaamaton (Koskinen 2014, 22; 

Rikkilä 2011, 14). Aikaansaamattomalle työntekijälle on ominaista se, että hän ei 

tietoisesti toimi työnantajan ohjeiden vastaisesti, eikä varsinaisesti laiminlyö 

työtehtäviään, mutta ei toisaalta saa aikaan riittävän hyvää tulostakaan (Koskinen et 

al., 2012, 91) 

 

TSL 3 luvun mukaan työntekijä on velvollinen tekemään työnsä huolellisesti 

noudattaen työnantajan määräyksiä. Työnantajalla on myös oikeus edellyttää 

työntekijältä riittävää aktiivisuutta, kuten seuraavasta työtuomioistuimen ratkaisusta 

käy ilmi (Parnila 2015, 23). 

 

TT 1994-12. Henkilö A oli työskennellyt kunnan palveluksessa ja hänen 

työsopimuksensa mukaisiin tehtäviin oli kuulunut päiväkodin ja ala-asteen 

talonmiehen tehtävät sekä muita tehtäviä, jotka olivat teknisen 

lautakunnan määräämiä. Kunnan mukaan A oli jatkuvasti laiminlyönyt 

työtehtäviään ja osoittanut työssään ilmeistä huolimattomuutta 
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puhutteluista ja huomautuksista huolimatta. Laiminlyönti oli todistajien 

mukaan ilmentynyt esimerkiksi nurmikoiden toistuvana leikkaamatta 

jättämisenä, piha-alueiden hoitamatta jättämisenä ja päiväkodin aidan 

korjaamatta jättämisenä. Ratkaisussaan työtuomioistuin totesi, että A ei 

ollut kaikilta osin työssään osoittanut sellaista ripeyttä ja oma-

aloitteisuutta, mitä työnantaja oli työsopimusta solmiessa odottanut. 

Huolimatta tästä tuomioistuin katsoi kuitenkin, että A:n työnsuorittamisen 

puutteet eivät kokonaisuutena olleet niin vakavia, että hänen 

irtisanomisensa olisi ollut perusteltua. 

 

Kuten TT:n tapauksesta käy ilmi on työnantajalla tehtyyn työsopimukseen pohjautuen 

oikeus vaatia työntekijältään ”riittävää” aktiivisuutta työtehtävien suorittamiseen. Se 

mikä on kussakin yksittäistapauksessa ”riittävä” työnsuorittamisen taso, jää kunkin 

tapauksen kohdalla kokonaisharkinnan arvioitavaksi. 

 

Alisuoriutumiseen liittyvät työsopimussuhteen päättämisriidat liittyvät usein 

esimiesasemassa oleviin työntekijöihin tai työntekijöihin jotka suorittavat myyntityötä 

(Nieminen 2009, 10). Heidän kohdalla työssä suoriutumisen arviointi on selvästi 

ongelmattomampaa, kuin muissa tehtävissä toimivien työntekijöiden. Tämä johtuu 

siitä, että usein esimiesasemassa toimiville tai myyntityötä tekeville henkilöille on 

asetettu eritavoin määriteltyjä myynti- tai muita tavoitteita. (Parnila 2015, 23) 

 

Työntekijän alisuoriutuminen voi johtua esimerkiksi heikentyneestä tai puuttuvasta 

ammattitaidosta. Puutteellinen osaaminen heijastuu hyvin todennäköisesti siihen, 

miten työntekijä suoriutuu työtehtävistään. (Rautiainen & Äimälä 2008, 235). Tästä 

syystä työnantajan pitäisikin varmistua työntekijän osaamisesta jo koeajan myötä. 

Mikäli näin ei kuitenkaan ole, tulee työnantajan huolehtia riittävällä tavalla työntekijän 

perehdytyksestä työtehtäviin. (Parnila 2015, 24)    
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3.2 Alisuoriutuminen oikeuskäytännössä 

 

TSL:n olennainen periaate on työntekijän suojelu ja jotta tulostavoitteista tai 

muunlaisista tavoitteista jäämiseen voitaisiin vedota irtisanomisperusteena, tulee 

työntekijän alisuoriutuminen olla olennaista ja se pitää voida laskea hänen syykseen 

(Koskinen 2014, 22; Äimälä & Kärkkäinen 2017, 500). Alisuoriutuessaan työntekijä 

laiminlyö työvelvoitteitaan, joiden laajuus määräytyy työsopimuksessa. Mikäli 

työtehtäviä ei ole määritelty työsopimuksessa kovin tarkasti, ei epäselvyyksistä 

johtuvaa työvelvoitteen laiminlyöntiä voida käsitellä yhtä ankarasti, kuin tapauksissa 

joissa tehtävät on selkeästi ilmaistu työsopimuksessa. 

 

Velvoitteiden laiminlyönnin vakavuutta arvioitaessa tulee huomioon ottaa 

tekemättömien tehtävien lukumäärä tai tekemättömän työn määrä muuten. Arvioinnin 

vertailukohtana voidaan esimerkiksi käyttää muiden vastaavissa työtehtävissä olevien 

työntekijöiden suoritteita tai sitä, mitä vastaavan kokemuksen omaavalta samassa 

asemassa toimivalta työntekijältä voidaan keskimäärin odottaa. Myös työtehtävien 

vaativuudella on vaikutusta työvelvoitteen laiminlyönnin asiallisuutta ja painavuutta 

arvioitaessa. Esimerkiksi suunnittelijan työprojektin valmistumisen viivästymistä tai 

työn kokonaan valmistumatta jäämistä ei voida pitää niin vakavana laiminlyöntinä, että 

työsopimuksen irtisanomiskynnys ylittyisi. (Tiitinen & Kröger 2012, 506-508) 

Työnantajan on myös oltava tietoinen työntekijän kyvykkyydestä ja taidoista, jotta 

työntekijältä odotettu työn suoritustaso olisi kohtuullinen (Koskinen et al., 2012, 95). 

 

TT 1988-54. A oli työskennellyt viimeiset 10 vuotta töidenjakajana, kunnes 

hänet oli siirretty tuotantotekniikan muutoksia seuranneiden töiden jaossa 

tapahtuneissa järjestelyissä ompelutyöhön. A oli vastustanut siirtoa ja 

hänen työsuorituksensa olivat jääneet ompelutyössä tavanomaista 

alhaisemmaksi. A:ta oli myös opastettu ompelutyössä suoritustason 

kuitenkaan nousematta ja häntä oli myös huomautettu työn huonoista 

tuloksista ja annettu mahdollisuus parantaa viikon kuluessa 

työsuoritustaan. Kun työtulokset eivät parantuneet annetussa 

määräajassa irtisanottiin hänet. Työtuomioistuimen ratkaisussa 
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merkittävä tekijä oli se, että A oli ehtinyt olla vain 3 kuukautta 

ompelutyössä ennen irtisanomista ja tästä syystä oli jäänyt näyttämättä, 

että alisuoriutumista ompelutyössä olisi ollut pidettävä erityisen painavana 

syynä hänen irtisanomiseen.   

 

Kuten tuomioistuimenratkaisusta voidaan tulkita, on työntekijän kyvykkyydellä ja 

taidoilla oleellinen merkitys suhteessa siihen suoritustasoon, jota työntekijältä 

odotetaan arvioitaessa irtisanomiskynnyksen ylittymistä. Kyseisessä tapauksessa 

työntekijä ehti olla uusissa tehtävissään vain kolme kuukautta, mikä katsottiin liian 

lyhyeksi ajaksi, jotta hänen alisuoriutumistaan ompelutyössään voitiin pitää erityisen 

painavana rikkeenä. 

 

Ennen oikeutta irtisanoa työntekijä ailisuoriutumisen perusteella, tulee työntekijälle 

antaa myös mahdollisuus korjata käyttäytymistään varoittamalla häntä (Koskinen et 

al., 2012, 95). 

 

TT 1983-103. Työntekijälle oli määrätty tehtäväksi varaosien inventointi 

asetetussa määräajassa. Työntekijä oli kuitenkin laiminlyönyt tehtävän 

suorittamisen huolimatta siitä, että hänellä olisi ollut siihen tilaisuus 

muiden työtehtävien estämättä. Työntekijälle oli myös annettu huomautus 

työn suorittamisesta ennen määräajan umpeutumista. Työtuomioistuin 

katsoi, että yhtiöllä oli ollut työntekijästä itsestään johtuva riittävä syy 

työsuhteen irtisanomiseen. 

 

Kyseisessä tapauksessa työntekijä laiminlöi työvelvoitettaan olemalla tekemättä 

hänelle määrättyä varaosien inventointia asetetussa määräajassa. Hän ei ollut 

kieltäytynyt kyseisestä tehtävästä ja hänellä oli myös mahdollisuus suoriutua siitä 

muiden töiden estämättä. Työntekijälle oli myös annettu huomautus inventoinnin 

suorittamisesta ennen määräajan umpeutumista ja näin annettu mahdollisuus korjata 

käyttäytymistään. Työntekijä ei kuitenkaan korjannut huomautuksesta huolimatta 
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käyttäytymistään ja koska hänen aikaansaamattomuutensa oli riittävän asiallinen ja 

painava peruste, irtisanottiin hänen työsopimuksensa. 

 

 

3.3 Tavoitteiden asettaminen ja niistä jääminen oikeuskäytännössä 

 

On monia eri tapoja, miten tavoitteesta voi kehittyä työsuhteessa noudatettava ehto. 

Tavoite on voitu esimerkiksi määritellä jo työehtosopimuksessa tai siitä on voitu sopia 

työsopimuksessa. On myös mahdollista, että tietyt tavoitteet saattavat muodostua 

työpaikalla vakiintuneeksi käytännöksi. Yleisesti ottaen kuitenkin yleisin tapa millä 

tavoite muodostuu työsuhteen ehdoksi, on työnantajan päätös, jonka hän tekee 

direktio-oikeutensa nojalla. (Koskinen 2014, 22-23) On myös mahdollista, että 

työntekijältä edellytetään nimenomaista sitoutumista esimerkiksi tietyn tuloksen 

aikaansaamiseen ja hyväksymään se allekirjoituksella. Näistä tuloksista jääminen ei 

kuitenkaan yksin riitä perusteeksi työntekijän irtisanomiselle. (Koskinen et al., 2012, 

93; Nieminen 2009, 11) On myös huomioitava, että lähtökohtaisesti yrityksen 

tulosvastuu on työnantajalla eikä työntekijällä (Koskinen 2014, 23). 

 

Asetettu tavoite voi olla määrällinen, laadullinen tai mikä tahansa muukin tavoite 

rajoitettuna niin, että irtisanomisen perusteeksi se ei voi muodostua, jos sen 

toteutuminen on epärealistista (Koskinen 2014, 22-23). Tämä tarkoittaa sitä, että 

huolimatta siitä, että osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet tavoitteista esimerkiksi 

työsopimusta tehdessä, niin jotta siitä voisi muotoutua irtisanomisen peruste, tulee 

tavoitteen olla kohtuullinen ja saavutettavissa (Rikkilä 2011, 17). Kun asetettu tavoite 

täyttää kohtuullisuuden kriteerin ja työntekijä saa siitä myös asianmukaisen vastineen 

on siis mahdollista, että tavoitteesta muodostuu työntekijää työsuhteessa sitova ehto 

(Koskinen 2014, 23)  

 

Yleisimmin käytettyjä tavoitteita, joita työntekijöille asetetaan, ovat erilaiset 

myyntityöhön liittyvät tulostavoitteet (Koskinen 2014, 22). Näitä ovat esimerkiksi 

rahamääräiset myyntitavoitteet, myynnin kateprosenttiin perustuvat tavoitteet tai muut 
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numeerisesti mitattavissa ja budjetoitavissa olevat tavoitteet, kuten esimerkiksi 

tulosbudjetit (Koskinen 2015, 24; Nieminen 2009, 10). 

Työntekijän jäädessä näistä tavoitteista on mahdollista, että TSL 7 luvun 2 §:n 

mukainen työntekijästä johtuva asiallisen ja painavan irtisanomisperusteen kynnys 

ylittyy. Tavoitteesta jääminen tulee voida osoittaa työntekijän syyksi ja sen on oltava 

yleisesti ottaen olennaista. Irtisanomisperusteen kokonaisarviossa otetaan huomioon 

muun muassa määrätyn tavoitteen kohtuullisuus, työntekijän suoriutuminen työssään 

verrattuna muihin vastaavaa työtä tekeviin työntekijöihin. (Koskinen 2014, 22; Rikkilä 

2011, 14) 

 

Työnantajan asettamista tavoitteista jääminen oikeuskäytännössä 

 

Kun työntekijän alisuoriutuu työtehtävissään yksi edellytyksistä sille, että tavoitteesta 

jäämistä voidaan pitää riittävänä perusteena työsuhteen irtisanomiselle, on sillä, 

voidaanko tavoitteesta jäämistä pitää työntekijän toiminnan seurauksena vai onko 

siihen kenties vaikuttaneet muut syyt (Koskinen 2014, 22).  

 

TT 1984-107. Myymälänhoitaja X oli tullut irtisanotuksi Osuuskauppa Y:n 

toimesta perustuen myymälän huomattaviin tappioihin ja tästä johtuen 

huonoon tulokseen. X ei olut onnistunut parantamaan myymälän tulosta 

lupauksistaan huolimatta ja tästä syystä osuuskaupan johtokunta katsoi, 

että edellytyksiä sopimussuhteen jatkamiselle ei ollut. Myymälän hoitaja 

X:llä ei ollut kuitenkaan, kuin rajallinen mahdollisuus vaikuttaa myymälän 

tulokseen ja tähän perustuen tuomioistuin katsoi ratkaisussaan, että 

osuuskauppa Y oli irtisanonut myymälänhoitajan ilman riittävän painavaa 

syytä. Päätöksen perusteluissa työtuomioistuin katsoi, että osuuskaupan 

itsensä olisi pitänyt ryhtyä toimiin myymälän tuloksen parantamiseksi, 

koska myymälänhoitajan mahdollisuudet myymälän tulokseen 

vaikuttamiseen olivat rajalliset. 
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Kuten TT:n ratkaisusta voidaan nähdä, niin mikäli alisuoriutumista ei voida lukea 

työntekijästä itsestään johtuvaksi olennaiseksi syyksi, ei se ole riittävä peruste 

työsuhteen irtisanomiselle. Kun harkitaan työsuhteen irtisanomisperusteen riittävyyttä 

esimerkiksi tilanteissa joissa työntekijän myyntiin liittyvät tulokset ovat jääneet 

heikoiksi, tulee aina selvittä ne syyt, jotka heikon tuloksen takana ovat. Tuloksen 

muodostumiseen voivat vaikuttaa olennaisesti työntekijästä itsestään riippumattomat 

tekijät. (Nieminen 2009, 10-11) 

 

KKO 2014:98. X Oy oli irtisanonut kodinkonemyyjänä työskennelleen Y:n 

perustuen siihen, että hänen myyntikateprosentti oli kahden 

varoituksenkin jälkeen huomattavasti sitä tasoa alempana, mitä yhtiö oli 

myyjiltään edellyttänyt. Yhtiön X myyjien tuli saavuttaa 80 prosenttia siitä 

myynnin kateprosentista, jonka osaston paras myyjä sai aikaan. Koska 

myyjä ei tähän kyennyt kahden varoituksien jälkeen katsoi yhtiö X, että 

edellytyksiä sopimussuhteen jatkumiselle ei ole ja irtisanoi myyjän. 

Ratkaisussaan korkein oikeus katsoi, ettei irtisanomiselle ollut riittävän 

asiallista ja painavaa perustetta. Myyntikateprosentin alhaisuus ei 

yksinään ollut työsuhteen velvoitteiden riittävän vakavaa laiminlyöntiä. 

 

Ratkaisussaan korkein oikeus otti kantaa siihen, että työntekijän tulostavoitteen tulee 

olla kohtuullinen huomioiden työntekijän asema ja mahdollisuudet vaikuttaa tuloksen 

muodostumiseen. Mikäli työntekijä jää asetetuista tavoitteista, tulee työnantajan 

selvittää mistä työntekijän alisuoriutuminen johtuu ja opastaa työntekijää niin, että 

hänellä olisi paremmat edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet. Korkein oikeus katsoi 

ratkaisussaan myös, että lähtökohtana on aina se, että alisuoriutumisen taustalta pitää 

löytyä selkeästi työntekijän viaksi luettava syy. Ratkaisussaan korkein oikeus linjasi 

myös, että silloin kun työ kohdistuu tulokseen, joka on määrällisesti laskettava, voivat 

laskennalliset tulostavoitteet osoittaa työntekijän mahdollista alisuoriutumista. 

Tapauksessa vedottiin yhteen mittariin, eli myyntikateprosenttiin, joka korkeimman 

oikeuden linjauksen mukaan ei anna riittävän perusteellista kuvaa työntekijän työssä 

suoriutumisesta kokonaisuutena. Jos mittari ei viittaa työntekijän velvoitteiden 
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rikkomiseen, ei se voi olla myöskään TSL 7 luvun 2 §:n mukainen työntekijään 

henkilönä liittyvä irtisanomisperuste.  

 

Työsopimuksen irtisanomiskynnyksen ylittymistä arvioitaessa työntekijän 

alisuoriutumis tilanteissa tulee ottaa huomioon myös työsuhteen pituus.  

 

TT 1982-164. Työnantaja oli irtisanonut automyyjän X perustuen 

heikkoihin myyntituloksiin edeltäneiden kolmen kuukauden aikana 

verrattuna muihin myyjiin. X oli myös laiminlyönyt annettuja ohjeita, mutta 

laiminlyöntien ja heikon myyntituloksen välillä ei nähty yhteyttä. 

Ratkaisussaan tuomioistuin katsoi, että työnantajalla ei ollut riittävän 

painavia perusteita työsopimuksen irtisanomiseen. 

 

Ratkaisussaan TT:n katsoi, että työntekijän 2-3 kuukautta kestänyt alisuoriutuminen oli 

ollut niin lyhytaikaista suhteessa hänen yli kaksikymmentä vuotta kestäneeseen 

työsuhteeseen, ettei se ollut riittävä peruste työsopimuksen irtisanomiseen. TT:n 

ratkaisu olisi luultavasti ollut erilainen, jos työntekijän työsuhde olisi ollut taustaltaan 

lyhyempi.  

 

Työehtosopimuksessa säädetyistä tavoitteista jääminen oikeuskäytännössä 

 

Työehtosopimuksessa voidaan sopia ehdoista joita ei ole laissa muutoin säädetty 

(Hietala et al., 2017, 31). Esimerkiksi autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan 

työehtosopimuksessa on toimittu näin. Auto- ja konemyyjiä koskevan pöytäkirjan 5 

§:ssä on annettu työntekijöiden työsuhdeturvaan liittyviä määräyksiä. Pykälän 

mukaan, jos työntekijän myyntityö on niin heikkoa, että sen tuotto ei kata työntekijästä 

aiheutuvia kustannuksia, on työnantajalla oikeus irtisanoa työsuhde henkilökohtaisin 

perustein. Samaisessa pykälässä kuitenkin mainitaan, että myyjien työsuhdeturva 

perustuu TSL:n eikä menettelytapaohjeilla ole tarkoitus heikentää laissa säädettyä 
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työsuhdeturvaa. (Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 2017-2020, 

97-99) 

 

TT 2011-56. Y Oy oli irtisanonut automyyjänä toimineen X:n 

henkilökohtaisin perustein. Irtisanominen perustui siihen, että X:n 

myyntityö ei kattanut hänestä itsestään aiheutuvia kuluja. Irtisanomisen oli 

ilmoitettu tapahtuneen työehtosopimuksen nojalla. Ratkaisussaan 

työtuomioistuin linjasi, että työehtosopimuksen mukainen peruste 

irtisanoa työntekijä täyttyi, mutta siihen oliko se työsopimuslain mukainen 

irtisanomisperuste, tuomiosituin ei ottanut kantaa.  

 

Ratkaisussaan TT:n otti kantaa siihen, että myyjä X oli alisuoriutunut myyntityössään 

häneen henkilönä liittyvästä syystä ja tästä syystä työehtosopimuksen mukaiset 

edellytykset irtisanomiselle olivat olemassa. Mutta koska työehtosopimuksen 

määräykset olivat menettelytapaohjeita ei TT:n ottanut kantaa siihen oliko työnantajalla 

myös työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä. 

 

3.4 Varoituksen merkitys irtisanottaessa työsopimusta 

 

Jos työntekijä alisuoriutuu työtehtävissään on työnantajalla TSL 7 luvun 2 §:n 

mukaisesti velvollisuus varoittaa työntekijää (Rautiainen & Äimälä 2008, 230). 

Varoituksen tarkoituksena on tuoda esille uhka työsopimuksen irtisanomisesta, mikäli 

työntekijä jatkaa työvelvoitteiden laiminlyöntiä. Varoituksen antamisen jälkeen 

työntekijälle on varattava kohtuullinen aika korjata toimintaansa. TSL:ssa ei ole 

määritetty ajan pituutta, mutta sen tulisi olla riittävän pitkä toiminnan korjaamiseen. 

Mikäli työntekijä saa korjattua toimintansa ei perustetta irtisanomiselle enää ole 

(Nieminen 2009, 11) 

 

TT 2014-104. Energiayhtiön työsuojelupäällikkö X oli irtisanottu erinäisten 

työtehtävien laiminlyöntien perusteella. Työsuojelupäällikköä oli myös 
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varoitettu ennen irtisanomista. Ratkaisussaan työtuomioistuin katsoi, että 

X oli osoittanut toimillaan aikaansaamattomuutta työtehtävissään. Asiaa 

kokonaisuutena harkittuaan työtuomioistuin päätyi ratkaisuun, jonka 

mukaan työnantajalla ei ollut riittävän asiallista ja painavaa syytä 

työsuojelupäällikön työsopimuksen irtisanomiseen. 

 

TT:n ratkaisuun vaikutti olennaisesti se, että työsuojelupäälliköllä oli varoituksen 

antamisen jälkeen vain viisi viikkoa aikaa korjata toimintaansa. TT katsoi 

ratkaisussaan, että kyseinen ajanjakso ei ollut riittävä toiminnan korjaamiseen.  

 

4. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli määrittää käsite alisuoriutuminen 

oikeudellisessa kontekstissa ja tutkia, millaisia työoikeudellisia keinoja työnantajalla on 

puuttua tilanteisiin, joissa työntekijä alisuoriutuu työssään. Lisäksi tarkoituksena oli 

selvittää, onko työsuhteen päättäminen oikeutettua tilanteissa, joissa työntekijä on 

alisuoriutunut työtehtävissään. 

 

Alisuoriutuminen terminä on vakiinnuttanut paikkansa nykytyöelämässä varsinkin 

työnantajien keskuudessa. Käsitteenä alisuoriutumisella ei sellaisenaan ole omaa 

oikeudellista merkitystä, mutta oikeuskirjallisuudessa sillä tarkoitetaan 

aikaansaamattomuutta. Aikaansaamattomalle työntekijälle ominaista on se, että hän 

ei tietoisesti toimi työnantajan ohjeiden vastaisesti, eikä varsinaisesti laiminlyö 

työtehtäviään, mutta ei saa toisaalta aikaan riittävän hyvää tulostakaan. Työntekijän 

alisuoriutuminen tai aikaansaamattomuus voi johtua esimerkiksi heikentyneestä tai 

puuttuvasta ammattitaidosta, joka voi heijastua työtulokseen. Tutkimus rajattiin 

koskemaan työsuhteen päättämistä irtisanomalla, koska alisuoriutuminen ilmenee 

monesti työsuhteessa vähitellen ja edellyttää myös seurantaa, joten sitä ei yleensä 

käytetä purkuperusteena. 
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TSL mukaan työntekijän velvollisuus on tehdä työnsä huolellisesti noudattaen 

työnantajan määräyksiä. Työnantajalla on myös direktio-oikeutensa nojalla tietyissä 

rajoissa oikeus määrätä millä tavalla ja missä työ suoritetaan. Määräyksien on 

kuitenkin oltava lain ja hyvän tavan mukaisia. Työnantajalla on myös oikeus edellyttää 

työntekijältä riittävää aktiivisuutta, kuten työtuomioistuimen (TT 1994-12) ratkaisusta 

kävi ilmi. Tapauksen ratkaisussa työtuomioistuin totesi, että irtisanottu henkilö ei ollut 

kaikilta osin työssään osoittanut sellaista ripeyttä ja oma-aloitteisuutta mitä työnantaja 

oli työsopimusta solmiessa odottanut. 

 

TSL:ssa on tuotu usein eri tavoin esille työnantajan velvollisuus työsuhteen 

ylläpitämiseen. Työnantajan yleisvelvoitteen mukaan työnantajan tulee muun muassa 

omalla toiminnallaan edistää suhdettaan työntekijöihin ja tarvittaessa opastaa heitä. 

Työntekijän opastaminen on ensimmäinen keino, jolla työnantaja voi puuttua 

työntekijän alisuoriutumiseen. Mikäli työntekijän toiminta ei korjaannu opastuksen 

myötä on työnantajan velvollisuutena varoittaa alisuoriutuvaa työntekijää. Varoituksen 

myötä työntekijälle annetaan mahdollisuus korjata toimintaansa. Laissa ei ole 

määritetty tarkkaa ajan pituutta, joka työntekijälle on annettava toimintansa 

korjaamiseen. Työtuomioistuin otti ratkaisussaan (TT 2014-104) kantaa siihen, että 

viisi viikkoa oli liian lyhyt ajanjakso varoituksen ja irtisanomisen välillä.  Mikäli 

varoituksen jälkeenkään työntekijän toiminta ei korjaudu, tulee työnantajan vielä 

selvittää ennen irtisanomista olisiko työntekijän sijoittaminen muihin tehtäviin 

mahdollista. Työnantajan on myös varattava työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi 

ennen irtisanomista. Kuulemisvelvoitteen tarkoituksena on saattaa työntekijän tietoon 

ne tosiseikat, joiden perusteella työnantaja on työsuhdetta päättämässä. 

 

TSL:n olennainen periaate on työntekijän suojelu ja, jotta esimerkiksi tulostavoitteista 

jäämiseen voitaisiin vedota irtisanomisperusteena, tulee työntekijän alisuoriutumisen 

olla olennaista ja se pitää voida lukea hänen syykseen. Alisuoriutuessaan työntekijä 

laiminlyö työvelvoitettaan. Kun velvoitteiden laiminlyönnin vakavuutta arvioidaan, tulee 

huomioida tekemättömien tehtävien lukumäärä tai tekemättömän työn määrä muuten. 

Työntekijältä odotettu työn suoritustason tulee olla myös kohtuullinen, kuten 

työtuomioistuimen (TT 1988-54) ratkaisusta kävi ilmi. Sen mukaan työnantajalla ei ollut 
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riittävää perustetta irtisanoa työssään alisuoriutunutta työntekijää, koska tämä oli 

ehtinyt olla uusissa työtehtävissä vasta kolme kuukautta ennen irtisanomista. 

 

Työnantajalla on myös direktio-oikeutensa nojalla oikeus asettaa tavoite työsuhteen 

ehdoksi. On myös mahdollista, että tavoite on määritetty jo työehtosopimuksessa tai 

siitä on muodostunut vakiintunut käytäntö työpaikalla. Tavoite voi olla määrällinen tai 

laadullinen ja, jotta siitä jäämisestä voisi muodostua irtisanomisperuste, tulee sen olla 

kohtuullinen ja saavutettavissa. Yleisimmin käytettyjä tavoitteita ovat erilaiset 

myyntityöhön liittyvät tavoitteet, kuten tulostavoitteet. Jos työntekijän tavoitteesta 

jääminen on olennaista ja luettavissa työntekijän syyksi on mahdollista, että 

irtisanomisperusteen kynnys ylittyy. Irtisanomisperusteen kokonaisarviossa otetaan 

huomioon muun muassa tavoitteen kohtuullisuus ja työntekijän suoriutuminen 

työssään verrattuna muihin työntekijöihin. 

 

Edellytys sille, että työntekijän alisuoriutumista voidaan pitää riittävänä perusteena 

irtisanomiselle, on se, voidaanko tavoitteesta jäämistä pitää työntekijän toiminnan 

seurauksena, kuten työtuomioistuimen (TT 1984-107) ratkaisusta voidaan päätellä. 

Tapauksessa heikkoon tulokseen vaikutti myös myymälänhoitajan vaikutuspiirin 

ulkopuoliset tekijät, jolloin heikkoa tulosta ei voitu lukea työntekijästä itsestään 

johtuvaksi olennaiseksi syyksi. 

 

Myös korkein oikeus otti ratkaisussaan (KKO 2014:98) kantaa siihen, että työntekijän 

tulostavoitteen tulee olla kohtuullinen huomioiden työntekijän asema ja mahdollisuudet 

vaikuttaa tuloksen muodostumiseen. Mikäli työntekijä jää asetetuista tavoitteista, tulee 

työnantajan selvittää mistä työntekijän alisuoriutuminen johtuu ja opastaa työntekijää 

niin, että hänellä olisi paremmat edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet. 

Ratkaisussaan korkein oikeus linjasi myös, että silloin kun työ kohdistuu tulokseen, 

joka on määrällisesti laskettava, voivat laskennalliset tulostavoitteet osoittaa 

työntekijän mahdollista alisuoriutumista. Tapauksessa vedottiin yhteen mittariin, eli 

myyntikateprosenttiin, joka korkeimman oikeuden linjauksen mukaan ei anna riittävän 

perusteellista kuvaa työntekijän työssä suoriutumisesta kokonaisuutena. Jos mittari ei 
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viittaa työntekijän velvoitteiden rikkomiseen, ei se voi olla myöskään TSL 7 luvun 2 §:n 

mukainen työntekijään henkilönä liittyvä irtisanomisperuste. 

 

Myös työsuhteen pituudella suhteessa alisuoriutumisen kestoon on oikeuskäytännön 

perusteella merkitystä. Työtuomioistuimen ratkaisussa (TT 1982-164) työntekijän 2-3 

kuukautta kestänyt alisuoriutuminen oli ollut niin lyhyt suhteessa yli kaksikymmentä 

vuotta kestäneeseen työsuhteeseen, ettei se ollut riittävä peruste työsopimuksen 

irtisanomiseen. 

 

Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista vertailla kuinka paljon 

työnantajien mielestä työntekijöiden alisuoriutumista ilmenee eri aloilla. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia minkälaisia mahdollisia lakimuutoksia työnantajat kaipaisivat, 

jotta alisuoriutumiseen puuttumiseen helpottuisi. 
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