
Esimiehen työturvallisuusvastuu 
työhyvinvoinnista

Esimieheen ja johtajaan kohdistuva häirintä, 
työpaikkakiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu



Johtajien kokemaa kiusaamista on toistaiseksi tutkittu varsin vähän (Salin 2001). Joidenkin 
tutkimusten mukaan kiusaamisen uhrien joukossa on johtavassa asemassa työskenteleviä. 
Vartian ja Perkka-Jortikan (1994) mukaan tyypillinen tilanne, jossa esimies on joutunut 
alaisensa tai alaistensa kiusaamisen uhriksi, on tilanne, jossa esimies on tullut johtavaan 
asemaan jonkun yhteisön jäsenen toiveiden vastaisesti. 



Tutkimustietoa 
esimieheen ja johtoon 
kohdistuvasta 
häirinnästä…

• Vastaajien mukaan kiusaaminen ilmeni 
esimerkiksi valtataisteluna, jossa 
kiusaajaksi koettu henkilö tavoitteli 
hänen johtamisasemaansa. 
Kiusaamiseksi koettiin myös 
henkilökohtainen, loukkaava viestintä, 
esimerkiksi kokemukset ilkkumisesta, 
haukkumisesta sekä sosiaalisesta 
eristämisestä.

• Erityisesti henkilökohtainen karisma 
nousi merkittäväksi syyksi sille, miksi 
alaiset pystyivät joissain tilanteissa 
kiusaamaan organisaatiossa 
korkeammalla tasolla työskentelevää 
vastaajaa. 

• Yleisin omaan käyttäytymiseen liittyvä 
peruste oli vastaajan kiltteys ja 
puolustuskyvyttömyys. Kiusaajaan 
kohdistuneet syyt liittyivät useimmiten 
kiusaajan mielenterveydelliseen tilaan 
ja vallan haluun. 
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Ilmenevät arvosteluna, haukkumisena ja nälvintänä, julkisena nolaamisena, 
ivallisuutena, nimittelynä, matkimisena, selän takana juoruiluna, perättöminä 
väitteinä, sosiaalisena eristämisenä, muuna häiriköintinä, joskus ulottuu myös 
henkilökohtaisiin asioihin: ulkonäköön, olemukseen sekä vakaumukseen…

”Hän kertoi yksi päivä minulle, miten he henkilökuntani kanssa ovat vedet silmissä nauraneet 
minulle vuoden ajan, minun tyhmille jutuille ja lausunnoille”
”On myös henkilöitä, jotka joka kerta palaverissa (sic) sanovat mielipiteistäni tai 
kommenteistani, että "eikun". Vaikka asia olisi mikä, heidän pitää aloittaa tuolla eri mieltä 
olemisella. Ikään kuin huomauttaen toisille, että olen taas väärässä”
”Kiusaaminen ilmeni siten, että he alkoivat juoruta minun esimiehilleni ja muille tuttavillekin 
selkäni takana mukamas osaamattomuudestani ja kaikista tekemisistäni mikä ei heitä 
miellyttänyt. Juoruilut ja jutut olivat tekaistuja kaikki.”
”Kirjallisia kanteluja oli kaikkiaan 8, puhelimitse ja sähköpostitse tehtyjä oli lukemattomia. 
Kaikki tutkittiin ja todettiin aiheettomiksi ja perättömiksi”
”Kiusaamiset ilmenivät ilmeinä, ei sanottu hyvää huomenta, olan kohautuksina, 
päänpyörityksinä, välttelyinä, kierrettiin toisen huoneen kautta, vaikka suorin tie olisi ollut 
ohitseni”
”Oli järkytyksekseni viety kahvijauhot ja suodatinpaperit pois, mikä kuvastaa heidän 
suhtautumistaan minuun. Ihmettelin, missä henkilökuntani oli aamukahvinsa nauttinut.” 

Alaishäiriköinnin ilmentymät
(Anne Savolainen 2006; Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuna)

http://www.taloussanomat.fi/img.php?f=TyoKiusaaminen.jpg&w=800


”Suunnitelmista tai päätöksistä ei pidetä kiinni, esimiehelle ei kerrota asioita 
tai vastustetaan kaikkea, mitä esimies ehdottaa”

”Kiusattu johtaja voidaan esimerkiksi jättää kutsumatta sosiaalisiin 
tapahtumiin.”

”Alaisteni oli helppo valehdella, kun kukaan ei kyseenalaistanut heidän 
puheitaan!” 

http://www.taloussanomat.fi/img.php?f=RiitelyTyopaikka.jpg&w=800


• Puhelinsoitot, tekstiviestit, 
sähköpostit, blogit, saitit, IRC-
galleriat, valeprofiilit 
Facebookissa…

• Kirjeitä, kortteja, seuraamista, 
tarkkailua, epäasiallisia 
yhteydenottoja…

• Yleisönosastokirjoituksia, 
ilmestymisiä kotiin tai työpaikalle, 
lähipiirin uhkailuja, 
tilauspetoksia, omaisuuden 
vahingoittamisia…

• Suoranainen uhkailu, häiritsevä, 
outo tai muu ei-toivottu käytös, 
kiusaaminen, manipulointi, 
perättömät ilmiannot…

• ” Kun mikään ei riitä” -
valittajat



Ja kuka 
käyttikään 
työnjohto-
valtaa…?











Lauantai 20.10.2012 

OTA KANTAA 

Oletko mollannut esimiestäsi vapaalla? 

Kyllä 83% 

Ei 17% 

Ääniä 5905 

OTA KANTAA! 

KESKUSTELE 



KEY:n nettikysely 5/2012
Oletko kokenut esimiestyössäsi kiusaamista alaisen taholta?

Kyllä   45%

En    55%



Kuka kiusaa esimiestä…?

Kiusaajan persoonallisuuspiirteet 

• ei todennäköisesti itse 
ajattele kiusaavansa

• alhainen itseluottamus, 
puutteellinen sosiaalinen 
kompetenssi 

• aggressiivinen reagointi 
erilaisiin 
ärsytyksiin/tilanteisiin

• osaamattomuus viestiä

• kyky ”lumota” (joskus) 

• omien etujen ajaminen 
(myös)  

Kiusatun persoonallisuuspiirteet 

• tavallista matalampi 
itsetunto

• ahdistuu sosiaalisissa 
tilanteissa

• yhtäältä (joskus) 
velvollisuudentuntoisuus, 
ylisuorittaminen, toisaalta 
(joskus) tunnollisuus tai  
stressaantuneet henkilöt, 
jotka toimivat odotusten 
vastaisesti tai tekevät työnsä 
huonosti    

Anne Savolainen 2006; Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuna



Kotimaa10.4.2012

• Pomoa kiusaa alaiseksi 
päätynyt työkaveri

• Esimiehiä ja johtajiakin kiusataan 
työpaikoilla. Vuosittain arviolta tuhannet 
pomot jäävät työporukan ulkopuolelle 
eristyksiin tai kokevat joutuvansa 
kohtuuttoman henkisen rökityksen 
kohteeksi.

• Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija 
Maarit Vartia tietää, että monen mielestä 
esimiehen asemaan kuuluu asettuminen 
arvostelun ja raivonpurkaustenkin 
kohteeksi.

• - Usein kuulee sanottavan, että siitähän 
esimiehelle maksetaan. Silti kenenkään ei 
pitäisi sietää tai hyväksyä loukkaavaa 
kohtelua, Vartia sanoo.

http://yle.fi/uutiset/kotimaa/
http://img.mtv3.fi/mn_kuvat/mtv3/studio55/artikkelit/2010/03/901249.jpg


Kuka taas ei 
kiusaa ketä?

Naisia kiusaavat joskus 
pelkästään miehet, 
mutta on hyvin 
harvinaista, että 
miehiä kiusaisivat 
pelkästään naiset.  
Miehet kokevat 
kiusaamista 
käytännössä 
ainoastaan miesten 
taholta. 

Anne Savolainen 2006; Johtajat ja esimiehet 
työpaikkakiusattuna



• ”Esimies toimii samanaikaisesti 
monissa rooleissa. Hän toimii samaan 
aikaan esimiehenä, alaisena, kollegana 
sekä yrityksen edustajana 
organisaation ulkopuolisille tahoille.

• Hyvä esimies osaa ympäristön 
vaatimuksia herkästi tunnistamalla 
siirtyä joustavasti roolista toiseen 
säilyttämällä kuitenkin tietyn 
ennustettavuuden ja samanlaisuuden 
käyttäytymisessään.

• Alaiset eivät välttämättä aina ole 
selvillä esimiehen tehtävistä ja 
rooleista. 

• Esimies ei ymmärrettävistä syistä voi 
vastata jokaisen työntekijänsä 
ihannemielikuvaa.”

Miksi alainen
kiusaa?…

Miksi?

http://www.ttk.fi/fi


”Mitä innokkaammin alainen yrittää 
sanoa jotain esimiehelle, sitä 
todennäköisemmin esimies ymmärtää 
viestin väärin”

• ”Monilta alaisilta puuttuvat 
alkeellisimmatkin alaistaidot. Huono alainen 
vaatii esimieheltään tekoja, jotka voisi 
hoitaa itsekin. Eräs tällainen on 
vastuunkanto työpaikan yhteisistä asioista.”

• ”Suomalaisilla työpaikoilla vallitsee usein 
puuttumattomuuden kulttuuri. Esimiesten ja 
työkavereiden annetaan tehdä virheitä 
lähinnä siksi, että kukaan ei viitsi tai uskalla 
avata suutaan.”

• ”Lähtökohta siis on, että asioihin ei puututa, 
valitettavasti. Pieniä liukumia annetaan 
anteeksi kunnes tulee se hetki, että asioihin 
pitää puuttua. Siihen saattaa mennä 
yrityksen perustamisen jälkeen puoli vuotta 
tai viisitoista vuotta. Puuttumattomuutta 
esiintyy sekä aivan uusissa että vanhoissa 
yrityksissä”, Rastorin koulutusjohtaja Mika 
Irenius kertoo.

Esimiestä on totuttu 
moittimaan kaikesta, mutta 
joskus kannattaa katsoa 
peiliinkin. Esimiestaitojen 
ohessa on tarkasteltava myös 
alaisten toiminnan laatua. 
Esimiestyön onnistuminen 
edellyttää, että henkilöstö 
toimii vastuullisesti ja 
motivoituneesti, toteaa 
professori Soili Keskinen. 

Koska?…



• ”Olen itsekin yrittänyt miettiä, mikä 
tähän kiusaamiseen on syynä. 

Minun on vastattava 
yksinkertaisesti näin: EN TIEDÄ –

rehellisesti sanoen en todellakaan 
tiedä syytä”

Anne Savolainen 2006; Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuna

In vivo veritas…



Ensisijaisia keinoja puuttua työpaikan ongelmiin ovat 
esimiehiksi nimitettävien ammattitaitoinen ja 

laadukas rekrytointi, koulutus, työturvallisuuteen 
liittyvien toimintatapojen luominen ja avoimen 

ilmapiirin vaaliminen (”hyvä johtaja on hyvä johtaja”). 

Ääritilanteessa, kun työyhteisön sisäiset keinot eivät 
riitä, on voitava käyttää myös tehokkaita keinoja 

kiusaamisen, häirinnän ja epäasiallisuuden 
kitkemiseksi.

1
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Joten…



Sun Tsu: Sodankäynnin taito: ”Johdolla tarkoitan kenraalin 
viisautta, rehellisyyttä, inhimillisyyttä, rohkeutta, 

tinkimättömyyttä”

Jim Collins: ”Oikeat ihmiset avainpaikoille”

Miksi häiriöitä ei synny…?
(Peter F Drucker)

 tekevät johtajasta hyvän

• Kysyvät, mitä pitää tehdä ja mikä 
on oikein yrityksen kannalta?

• Kehittävät suunnitelmia

• Ottavat vastuun päätöksistä

• Kommunikoivat ja keskittyvät 
mahdollisuuksiin

• Vetävät tehokkaita kokouksia

• ”Me tulee ennen minää”

Miksi häiriöitä syntyy…? 
(Patrick Lencioni, 5 syytä)

 tekevät johtajasta huonon

• Luottamuspula

• Konfliktien pelko

• Sitoutumattomuus

• Vastuun välttäminen

• Tulosten huomiotta 
jättäminen
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AGGRESSIIVINEN
Hyökkäävä, uhkaileva,  

jääräpäinen, tiukka, ylimielinen

PIILOAGGRESSIIVINEN
Piikittelijä, halveksija, ärsyttämistä

puhuu takanapäin, kiertää totuudet

JÄMÄKKÄ
Avoin, suora, reilu, 

uskottava, yhteistyöhenkinen, 
luotettava, tasapainoinen, empaattinen

LIIAN MUKAUTUVA
Lepsu, pehmeä, ohjailtavissa, 

arka

PASSIIVINEN
Tahdoton, haluton, ei mielipiteitä, 
välinpitämätön, vastuuntunnoton

Painaa muut alas

Painaa itsensä alas

Jämäkkyys- eli suoruusteoria
William B. Martin 1



”Tässä on pomon 5 pahinta mokaa”

• 1. Feodaalinen johtaja

• 2. Pettäjäjohtaja

• 3. Julkinen nöyryyttäjä

• 4. Tuuliviirijohtaja

• 5. Marttyyrijohtaja –
"kaikki pittää ite tehdä”

1



”Yksinäisyys on luonnollinen 
osa johtajuutta. Vaikka johtaja 
tekee työtä samassa 
yhteisössä, hän ei voi 
ystävystyä työntekijöidensä 
kanssa. Johtajuus vaatii 
tiettyä etäisyyttä, joka auttaa 
katsomaan työyhteisöä 
kokonaisuutena, ei sen 
sisältä.
Soveliasta ei ole jakaa 
myöskään henkilökohtaisia tai 
perheen ongelmia 
työntekijöiden kesken, sillä 
henkilökohtaisuus vaikeuttaa 
helposti työpaikan ongelmiin 
puuttumista. Jos olet 
työntekijän ystävä, et 
välttämättä uskalla olla 
esimies, emeritaprofessori ja 
psykoterapeutti Marita 
Paunonen-Ilmonen sanoo.”



Psykologian 
professori Liisa 
Keltikangas-
Järvinen:
” Ei esimiehen 
tehtävä ole koko 
ajan pönkittää 
alaistensa 
itsetuntoa”.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liisa_keltikangas-j%C3%A4rvinen.jpg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Liisa_keltikangas-j%C3%A4rvinen.jpg


Alaistaitoja tutkiva 
professori Soili 
Keskinen: 
”Organisaation 

mustamaalaamiseen ja 
ilmapiirin 
myrkyttämiseen on 
puututtava 
mahdollisimman 
nopeasti, sillä 
negatiivinen mieliala 
tarttuu työpaikalla 
hanakammin kuin 
positiivinen.”



Mika Valkonen 12.10.2006 27

Heikentynyt työsuoritus, 
työajan hallintaongelmat, 
käyttäytymismuutokset, 
työilmapiiriongelmat, 
ongelmien henkilöityminen, 
sairauspoissaoloja…



Esimiehen 
toimintavelvollisuus 
ei riipu kiusaamisen 
tai häirinnän 
ilmenemistavasta

Tieto voi tulla esim.:  
työterveyshuollosta,
luottamusmieheltä,
työntekijältä 
itseltään… 



HHO 16.2.1999 S 98/1048. X oli toiminut piirijohtajana. Johtamiseen kuuluu 
olennaisena osana myös henkilöstöasioiden hoito. Vastuu työilmapiirin 
luomisessa oli X:llä. X:n asema päällikkönä on ollut niin itsenäinen, ettei 
työnantaja ollut velvollinen tekemään henkilöstöasioille mitään, vaikka se olisi 
tiennyt, että X:ää oli kiusattu alaistensa toimesta väitetyllä tavalla. X:n kanne 
työturvallisuusmääräysten rikkomisesta työnantajaansa vastaan hylättiin. 

Mutta kun kiusaaminen kohdistuu 
riittävän korkealle organisaatiossa…



• Käsitellään tehtävään tai työhön liittyviä pulmia esim. palaverissa (toimivassa 
työyhteisössä ristiriidat ja ongelmat osataan ratkaista ilman niiden henkilöitymistä) 

• Perusteltu huomautus tai varoitus (perusteetontakaan ei saa tutkitettua erikseen)

• Työntekijä perustellusta syystä ohjataan työterveyshuoltoon työkykyä koskevaan 
tutkimukseen, kun siitä on ensin keskusteltu hänen kanssaan/työsuojeluviranomaiset

Asialliset työnjohdolliset määräykset ja ohjeet

• Esim. ”hankala” alainen halutaan toiseen toimipaikkaan tai toiseen työvuoroon 

• Työoikeudellisesti lähtökohta on aina työntekijän työsopimus ja siinä sovitut asiat

• Ellei työnjohtovalta riitä, kynnys puuttua yhteistyökysymyksissä vaatii työsuhteen 
päättämisperustetta (ellei työntekijä muuten suostu siirtymään)

Normaalia tiukempi työnjohtovallan käyttö 

• Työsopimuksen päättämisperusteiden harkinta/irtisanomisperusteinen siirto

• Päättämiskynnyksen täyttymiseen vaikuttavat: tilanteen kesto (lyhyt/pitkäaikainen), 
työntekijän aikaisempi käyttäytyminen (hyvä ja ahkera/huolimaton ja riitelevä),  
työsuhteen kesto (pitkä/lyhyt),  työntekijän suhtautuminen tekoonsa (pikaistuksissaan 
tai ajattelemattomuuttaan/tahallaan häiritäkseen taikka kiusatakseen)… 

Työnjohtovallan ylittävä muu puuttuminen
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Näin pärjäät työpaikan 
hirviön kanssa…
”Taipaleelle, jos tarvis”

• ”Narsistinen, manipuloiva ja 
työpaikan valtaverkostoja 
pyörittävä tähtityöntekijä voi 
olla esimiehelle paha 
painajainen. Työnsä hyvin 
hoitavasta ihmisestä ei pääse 
helposti eroon, vaikka tämä 
olisi käytökseltään millainen 
monsteri tahansa. Silti niin 
pitää uskaltaa tehdä, jos 
työyhteisö on 
ongelmayksilön takia 
vaarassa.”
kehittämiskonsultti Seppo Heino Relassi-yhtiöt 2011

THO 14.12.1990 S 90/370.
Myymäläpäällikkö ei ollut ryhtynyt 
esimiehelle kuuluviin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin 
työntekijöiden irtisanomiseksi. 
Työnantajalla oli siksi oikeus 
irtisanoa myymäläpäällikkö.

http://www.taloussanomat.fi/img.php?f=Hirvioalainen.jpg&w=800


Ulkopuolisten tahojen apu ei ainakaan yleensä auta…
(Anne Savolainen 2006; Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuna)

• Ulkopuolelta saatu apu on harvoin tuloksellista
• Yleensä työtoveritkaan eivät esitä avoimesti tukeaan
• Esimiehen esimiehen tuki yleensä kaukana
• Kiusaajaksi kokemansa henkilön välttely tai keskustelu kiusaajansa 

kanssa eivät useinkaan näytä auttavan
• Työn ulkopuoliset selviytymiskeinot 

* (esimerkiksi terveyden hoitaminen, ystäviltä
ja perheeltä saatu tuki…)

• ”Sen voisin vielä mainita, että työsuojelupiiristä ei ole tullut mitään 
apua” 

• ”Usein joku paikalla olijoista jää palaverin jälkeen jotenkin 
”lohduttamaan” ja sanoo olevansa samaa mieltä kanssani”

• ”Työterveysasemamme yritti auttaa järjestämällä 
ilmapiirinpuhdistuspalavereja, mutta niissä koin tilanteen tukalaksi. 
Aivan kuin olisin ollut häkissä ja muilla tilaisuuteen osallistuvilla olisi 
ollut kepit, joilla he tökkivät minua” 



Oikeustapaukset
(liiteaineisto)



Työturvallisuusvelvoitteiden 
täyttäminen



Työturvallisuuslain velvoitteet koskien häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua



Erikseen: Työntekijän keskeiset 
työturvallisuusvelvollisuudet

• Johdettavilla on myös velvollisuuksia toimia työyhteisön jäsenenä, 
josta kokonaisuus riippuu. 

• Työsopimuslain 3:1 §:n mukaan työntekijän on tehtävä työnsä 
huolellisesti noudattamalla 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. 

• Edellä olevaa yleisvelvollisuutta täsmentää työturvallisuuslain 18 §. 
Se velvoittaa työntekijää välttämään muihin työntekijöihin 
kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua.

• Juridisesti alaisten puolelta tapahtuvassa käyttäytymisessä riitelyssä 
ja liittyessä ilmapiiriongelmiin on yleensä kysymys 
yhteistyökyvyttömyydestä.

• Ei sanktioitu alaisen toimenpiteenä



Seuraamukset ja sanktiot työturvallisuusrikkomuksesta



HelHO:2012:8

Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota tapauksessa, jossa oli 
katsottu muun muassa tulleen näytetyksi, että yhdistyksen puheenjohtajana 
toiminut A oli kieltämällä ylityöt ja matkatyöt, aiheettomasti huutamalla ja 
haukkumalla sekä selän takana pahaa puhumalla kohdellut C:tä epäasiallisesti 
niin, että C:n henkinen kestokyky oli murtunut, hän oli menettänyt terveytensä ja 
joutunut jäämään eläkkeelle. A oli jatkanut menettelyään useiden vuosien ajan. 

A oli itse esimiehenä kohdistanut C:hen epäasiallista kohtelua. Menettely oli jatkunut 
neljä vuotta. HO katsoi, kuten käräjäoikeuskin, että A:n oli täytynyt pitää C:n terveyden 
menettämistä varsin todennäköisenä. 50 päiväsakkoa ja ansionmenetyksenä 15 211 
euroa viivästyskorkoineen. 

Lääkärinlausunnon mukaan C oli kertonut ahdistuneensa työpaikkansa ilmapiiristä. 
Jutussa esitettyjä lääkärinlausuntoja ei ollut laadittu oikeudenkäyntiä varten, joten niissä 
ei ollut lääkärin arviota työkyvyttömyyden syystä. C oli kuitenkin kertonut HO:ssa
masentumisensa ja työkyvyttömyytensä syyn. Hän ei kertomuksensa mukaan ollut ollut 
koskaan aikaisemmin sairauslomalla masennuksen tai ahdistuksen vuoksi. C:n 
kertomusta ei ollut syytä myöskään epäillä. 
C:n, F:n ja E:n kertomukset A:n C:hen kohdistamasta käytöksestä huomioon ottaen HO 
katsoi näytetyksi, että C oli menettänyt terveytensä ja joutunut jäämään ennenaikaisesti 
eläkkeelle A:n epäasiallisen kohtelun johdosta.



Haukkuminen ”huonosti tehdystä työstä” voi täyttää 
rikoksen tunnusmerkistön

• THO 23.6.2004 R 03/1619. Toimitusjohtaja tuomittiin 
rikosoikeudelliseen rangaistukseen työturvallisuusmääräysten 
rikkomisesta. Kohteena oli useita työntekijöitä. Toimitusjohtajan 
pitämissä puhutteluissa työntekijöitä oli moitittu muun muassa 
sitoutumattomuudesta työpaikkaan, vääränlaisista ajatuksista ja 
tunteista. Hän oli haukkunut työntekijöitä tuottamattoman työn 
tekemisestä ja huonosti tehdyistä töistä, kertomatta kuitenkin 
perusteluja tälle. Puhutellut olivat olleet puhuttelujen jälkeen 
yleensä itkuisia, järkyttyneitä ja poissa tolaltaan. Kysymys ei ollut 
satunnaisesta väärästä käyttäytymisestä vaan toimitusjohtajan 
toiminta oli ollut toistuvaa. Joitakin työntekijöitä oli itse 
irtisanoutunut toimitusjohtajan epäasiallisen käytöksen takia. 
Toimitusjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta 40 
päiväsakkoon. 



Mielipide-erot työpaikoilla ovat luonnollisia ja 
niitä on työntekijän ja esimiehen siedettävä.
Työt on kuitenkin suoritettava työsopimuksen 
mukaan ja sitä voidaan aina vaatia.

Esimerkiksi vain ohjaaminen keskusteluihin 
työterveyspsykologin tms. kanssa ei ole 
välttämättä riittävä toimenpide. 
Työyhteisöongelmia on selvitettävä laajemmin 
ja työn henkistä kuormitusta seurattava.

Työntekijän siirtäminen toisiin tehtäviin voi 
harvoin olla ensisijainen ratkaisu.
Työpaikkakiusaamista tulee edeltää myös 
normaalisti aina asiasta varoittaminen ennen 
muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Työntekijän oma persoonallisuus vaikuttaa tilanteen arviointiin. Henkilö voi 
kokea loukkaavana ja häiritsevänä sellaisenkin suhtautumisen, joka on 
kaikkien muiden työntekijöiden kesken normaalia sanotussa työpaikassa 
(asian objektiivinen, ei subjektiivinen arviointi)



Selvittämättä muut toimenpiteet työilmapiirin 
parantamiseksi (vaihdettu vain työtehtävät)…

• HHO 25.6.2009 S 08/264. Työnantajan mukaan sillä on ollut oikeus siirtää H toisiin 
työtehtäviin työnjohto-oikeutensa nojalla sen vuoksi, että henkilösuhteet 
työpaikalla olivat olleet H:n toisia kohtaan loukkaavan käytöksen vuoksi täysin 
tulehtuneet. Oikeus siirtoon oli työnantajan  mukaan myös siksi, että tehtävät eivät 
periaatteessa muuttuneet ja H oli työsopimuksen mukaan sitoutunut tekemään 
näitäkin tehtäviä eikä palkkaus myöskään muuttunut. Asiassa esitetyn selvityksen 
mukaan työpaikan ilmapiiri oli etenkin myynnistä vastanneiden henkilöiden välillä 
ollut hyvin tulehtunut. Välit olivat olleet eripuraiset ja toisiaan arvostamattomat. 
Työnantaja ei ollut kuitenkaan antanut H:lle varoitusta eikä huomautusta eikä 
keskustellut H:n kanssa hänen asemastaan työyhteisössä ennen siirtoa toisiin 
tehtäviin. Koko myyntihenkilöstö oli käyttäytynyt provosoivasti ja H:n työtovereilleen 
lähettämät viestit kuvasivat lähinnä keskeneräisten riitaisuuksien jatkamista eivätkä 
niiden aloittamista. Näin ollen H ei ollut voinut tiedostaa, että hän yksin olisi ollut 
tulehtuneen tilanteen aiheuttaja. Kun työnantaja oli vaihtanut H:n työtehtävät 
selvittämättä, oliko työilmapiiri parannettavissa muilla toimenpiteillä ja lisäksi 
tarpeettomasti painostanut H:ta nimittämällä tälle esimieheksi niiden tehtävien 
aikaisemman hoitajan, joihin H oli tuolloin ollut määrätty, H:lla oli oikeus 
työnantajan menettelyn johdosta purkaa työsuhteensa.



Selvittämättä, oliko olemassa muita keinoja tilanteen 
laukaisemiseksi kuin siirtäminen tai irtisanominen…

• THO 2.5.2006 S 05/1753. Työnantaja oli selvittänyt ainoastaan 
työilmapiirin huonontumisen syitä, mutta laiminlyönyt sen jälkeen 
selvittää, oliko olemassa muita keinoja kärjistyneen tilanteen 
laukaisemiseksi kuin S:n siirtäminen toiseen työhön tai hänen 
työsuhteensa irtisanominen. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, että S oli 
hoitanut työnsä muutoin hyvin, että hän ei ollut yksin vaikuttanut 
työilmapiirin huonontumiseen, vaan siihen oli vaikuttanut myös 
johtamistapa ja että S oli osaltaan yrittänyt myötävaikuttaa ongelmien 
ratkaisemiseen osallistumalla asiaa koskeviin tilaisuuksiin, oli S:n 
työsopimuksen irtisanominen kokonaisuutena arvioiden kohtuutonta.



Henkilöstökokouksissa sovitut käytösperiaatteet 
edelsivät työsuhteen päättämistä…

• Turun HO 4.4.2001 S 99/1407. A:n käytöksen johdosta 
työtovereitaan kohtaan oli pidetty henkilöstökokouksia, 
joissa oli sovittu käytösperiaatteista. Koska tämä ei 
kuitenkaan tehonnut, A oli saanut varoituksen. A:n käytös 
työtovereitaan kohtaan oli edelleen epäkunnioittavaa ja 
vihamielistä eikä hän pystynyt työn edellyttämään 
yhteistyöhön. Työilmapiiri oli huonontunut niin, että neljä 
muuta työntekijää oli uhannut irtisanoutua A:n käytöksen 

vuoksi. Työnantajalla oli erityisen painava syy irtisanoa A.



Useammista keskusteluista ei olisi ollut enää hyötyä…

• VHO 10.11.2005 S 04/1174. Henkilö ei ollut hyväksynyt sitä, 
että työnjohto antaa hänelle työntekoon liittyviä määräyksiä 
eikä sitä, että työnantaja valvoo hänen työntekoaan eikä sitä, 
että esimiehen asia on huomauttaa virheistä ja vaatia työtä 
koskevien määräysten noudattamista ja asianmukaista 
työntekoa. Kun työnantajan kulttuuriin ei näytä kuuluneen 
työsuhteen päättäminen, keinovalikoimaan tehottomaksi 
osoittautuneen varoituksen lisäksi ovat jääneet esimiehen 
huomautukset ja kehotukset, keskustelut esimiehen ja alaisen 
välillä, keskustelut talousjohtajan ja henkilön välillä, ainakin 
yksi työterveyshoitajan aloitteesta käyty neuvottelu sekä 
seurantaryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää henkilön työtä ja 
poistaa ongelmia. Kun työnantaja oli näitä kaikkia 
toimenpiteitä käyttänyt, useammista neuvotteluista ei olisi 
enää ollut hyötyä. 



Mutta esimerkiksi työilmapiirikysely ei ratkaise asioiden 
oikeudellista arviointia eikä kelpaa perusteluksi …

• KouHO 23.11.2006 S 06/226. Henkilölle oli annettu varoitus henkilöstön 
epäasiallisesta kohtelusta sekä epäasiallisesta käytöksestä johtokunnan 
kokouksissa ja esimiesasemassa. Johtokunta oli varoituksen antaessaan 
edellyttänyt, että henkilö omalla toiminnallaan ja käytöksellään 
välittömästi edesauttaa työilmapiirin kehittämistä ja parantamista. Huono 
ilmapiiri oli johtunut ainakin pääosin henkilön menettelystä. Varoitus oli 
annettu henkilöstön epäasiallisesta kohtelusta sekä epäasiallisesta 
käytöksestä johtokunnan kokouksissa ja esimiesasemassa. Asiassa ei ollut 
näytetty, että henkilö olisi varoituksen jälkeen jatkanut varoituksessa 
mainittua epäasiallista käytöstä tai kohtelua. Henkilö oli tosin varoituksen 
jälkeen menetellyt moitittavasti muissa asioissa. Teot olivat kuitenkin 
vähämerkityksellisiä ja erikaltaisia kuin mistä seikoista varoitus oli 
annettu. Henkilökunnalle myöhemmin tehty ilmapiirikysely oli 
osoittanut, että 26:sta jätetystä vastauksesta 19:ssä oli todettu, ettei 
työilmapiirin parantumista ollut tapahtunut. Mainitusta kyselytuloksesta 
oli pääteltävissä, että työilmapiiri oli samanlainen kuin ennen 
varoitusmenettelyn alkamista. Vaikkakin henkilön pitkään jatkunut 
epäasiallinen käyttäytyminen ennen varoituksen antamista oli ollut 
hyvin moitittavaa, oikeus kokonaisharkinnan perusteella päätyi siihen, 
ettei irtisanomistilanteessa ollut ollut riittäviä perusteita henkilön 
irtisanomiselle. 



Eikä lääkärin käsityskään välttämättä ratkaise…
Vaikka lääkärinlausunnolla oli kiistatta osoitettu syy-yhteys kiusaamisena 
pidettyjen seikkojen ja sairastumisen välillä, ei ollut näytetty niiden olleen 

työpaikkakiusaamista.

• THO 22.1.2009 S 07/2018. Vaikka lääkärinlausunnolla oli osoitettu syy-yhteys 
ilmoitettuun kiusaamisena pidettyjen seikkojen ja sairastumisen välillä, 
lääkärinlausunnolla ei osoitettu, että ilmoitettuja seikkoja olisi ollut 
oikeudellisesti pidettävä työpaikkakiusaamisena tai muuna oikeudellisen vastuun 
perustuvana kaltoin kohteluna. Kanne hylätty. Sairausajan palkan maksun 
viivästymiseen oli ollut perusteet, siirto toisiin tehtäviin moniosaamisen
lisäämiseksi, työajan lyhentäminen liiton sen hyväksyessä, eivät olleet työntekijän 
kiusaamista. Ammattiliiton toimitsijan mukaan kyseisellä työpaikalla oli sinänsä 
vahva luottamuspula. Oikeus totesi, että osa niistä toimenpiteistä, joita henkilö oli 
väittänyt kiusaaviksi, oli kohdistunut kaikkiin ja osa pelkästään ko. henkilöön. 
Vaikka niihin ei ehkä ollut ollut oikeudellisesti kestää perustetta, oli niihin saatu 
ratkaisu neuvottelujen jälkeen. Oikeus totesi, että erilaiset toimenpiteet ja 
laiminlyönnit eivät yksinään perustaneet kiusaamista. Menettely ei ollut ollut 
niin järjestelmällistä ko. henkilöä kohtaan, että työnantajan olisi voitu katsoa 
syyllistyneen kiusaamiseen. Menettelylle oli ollut ainakin puolustettava seikka, 
vaikkakaan ei välttämättä oikeudellisesti pätevä syy. Henkilö oli itsekin 
todennäköisesti ollut luomassa työpaikan jännittynyttä ilmapiiriä esim. 
hakemalla aktiivisesti syntipukkia virheisiin. Eri asia on, että henkilö oli itse 
subjektiivisesti kokenut työnantajan menettelyn kiusaamiseksi. Vaikka 
lääkärinlausunnolla oli kiistatta osoitettu syy-yhteys kiusaamisena pidettyjen 
seikkojen ja sairastumisen välillä, ei ollut näytetty niiden olleen 
työpaikkakiusaamista.



Kaiken edellytys aina:
Ongelmat on voitava aina kohdistaa tiettyyn henkilöön, jotta 

häneen voidaan kohdistaa mitään seuraamuksia

• HHO 6.2.2004 S 02/538. Työyhteisön ilmapiiri oli ollut 
tulehtunut. Todistajien kertomukset huonon ilmapiirin syistä 
olivat kuitenkin ristiriitaiset eikä kertomusten perusteella ollut 
saatavissa luotettavaa selvitystä. Hovioikeus katsoo jääneen 
selvittämättä, että työyhteisön ongelmat olisivat 
aiheutuneet yksin ko. työntekijästä johtuvasta syystä.
Irtisanomiselle ei ollut perusteita.



Esimieheen tai johtoon kohdistuva 
sopimaton käytös alaisen 

työsuhteen päättämisperusteena



Kirjoittelu intranetin keskustelupalstalle ja muu 
vastaava mielipiteen ilmaisu työasioista ei ole yleensä 
työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava peruste 
(ainakaan, ellei kyseessä ole perusteltuna pidettävien 
ohjeiden vastainen toiminta ja sitä edeltävä 
varoitusmenettely). 

Luottamuspulan perusteeksi menettely voi riittää, jos 
tarkoitus on painostaa tai vahingoittaa työnantajaa. 

Samoin vastaavasti aiheettomat tutkintapyynnöt 
viranomaisille.

Työnantajan toiminnan subjektiivinen arvostelu 
kuuluu laajasti sananvapauden piiriin.

Jo esimiehen väkivallalla uhkaaminen (todellinen) on 
työsopimuksen päättämisperuste. 

Muusta sopimattomasta käytöksestä pitää 
normaalisti varoittaa ennen päättämistoimia.

Johdon ”kiusaamista” 
on perusteeton 
subjektiivinen asioiden 
näkeminen vain omalta 
kannalta tai siitä 
seuraava asiaton 
reagointi työssä.
”Hankala 
persoonallisuus” ei 
sellaisenaan ole 
kuitenkaan 
irtisanomisperuste.

Työnantajan edustajaan 
kohdistuvaan uhkailuun 
suhtaudutaan kuitenkin 
ankarasti.



Esimiehen tai johdon suullinen tai 
kirjallinen arvostelu, nimittely, 
parjaaminen, sopimaton kielenkäyttö… 
Epäasiallinen kielenkäyttö työpaikalla on 
oikeuskäytännössä tapauskohtaisesti katsottu 
työsopimuksen päättämisperusteeksi (edellytys: toistunut 
varoituksista huolimatta)



Facebook-jupakka: Työntekijä voitti työnantajansa 
käräjäoikeudessa

Työntekijä on voittanut entisen työnantajansa riita-asiassa, 
jossa koruliike Bijou Brigitte vaati 5000 euron 
vahingonkorvauksia työntekijänsä negatiivisesta Facebook-
kirjoittelusta.
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Bijou Brigitten nostaman 
korvauskanteen asiassa. Oikeus katsoi, että työnantaja ei 
kyennyt todistamaan, että kirjoitukset olisivat olleet 
yritykselle vahingollisia.
Helsinkiläinen nainen oli perustanut Facebook-sivuston, 
jossa todettiin Bijou Brigitten kohtelevan työntekijöitään 
epäasiallisesti.
Lisäksi väitettiin, että ketju irtisanoo määräaikaisia 
työntekijöitä ilman perusteita.
Bijou Brigitte oli kanteessaan sitä mieltä, että työntekijän on 
oltava lojaali työnantajalleen myös vapaa-ajallaan.
Oikeuden mukaan nettikirjoitusten väitteiden taustalla oli 
todellisia tapahtumia.
Sen sijaan nainen ei oikeuden mielestä olisi saanut kehottaa 
boikotoimaan työnantajaansa. Näin tekemällä hän rikkoi 
lojaliteettivelvollisuutta.
Hän ei joutunut maksamaan korvauksia, koska työnantaja ei 
pystynyt todistamaan, että kirjoitus olisi aiheuttanut 
vahinkoa.

22.2.2011

En anställd på ett 
bemanningsföretag kallade 
sin arbetsplats Volvo för 
dårhus på Facebook. Enligt 
Metall är han och två till nu 
utestängda från Skövdes 
största privata arbetsgivare

25.4.2009

Irtisanomisen syynä luottamuspula
Nainen sai potkut Facebookin vuoksi

Sveitsiläinen vakuutusvirkailija sai 
potkut surffattuaan Facebookissa
sairauslomansa aikana.

http://www.taloussanomat.fi/


15.12.2011, Dnro 3098/2/10, Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen:

* Työntekijän mielipiteen ilmaisuvapauden rajoittaminen silloin, kun toimitaan
yksityishenkilönä, ei ole mahdollista. Tällöinkin mielipiteiden ilmaisuilta voidaan 
edellyttää asianmukaisuutta, asiallisuutta ja sopivuusvaatimusten täyttämistä.

* Jos työntekijän ilmaisemisen tarkoituksena on vahingoittaa työnantajaa,
työntekijän käyttäytymistä joudutaan pohtimaan työsuhteeseen liittyvän 
lojaliteettivelvoitteen kannalta. Jos työnantajaa tietoisesti vahingoittavalla 
käytöksellä vaarannetaan sopimussuhteeseen liittyvää luottamusta vakavalla
tavalla, työsuhteen jatkamisedellytyksiä ei välttämättä ole enää olemassa.

* Jos työyhteisöjen näkökantojen ilmaisemiselle on sovittu tietyt
menettelytavat (esimerkiksi johtoryhmäkäsittely, muu yhteinen käsittely,
jonka aikana työnantajan kanta on lyöty lukkoon) ja työntekijä tietoisesti rikkoo
näitä menettelytapoja tai asian tultua päätetyksi ryhtyy toimimaan vastoin
hänelle asetettuja velvollisuuksia, toiminnan vakavuutta ja sen seurauksia
voidaan joutua arvioimaan työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden
asianmukaisen noudattamisen kannalta”

http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/index.htx


Kirjoittelu internetin keskustelupalstalle yrityksen 
sisäisistä asioista ja muutoin johtoa halventavasti

• HHO 5.3.2010 S 09/74. T:n intranetin keskustelupalstalla ilmaisemansa tiedot on 
saatu työtoverilta, joka on joutunut työpaikallaan pahoinpitelyn kohteeksi. 
Kirjoituksissa 28. ja 31.5.2007 ei mainita tapahtumaan osallisten nimiä, eivätkä 
tiedot ole olleet perättömiä. T:llä on ollut mielipiteenvapautensa puitteissa 
oikeus kirjoittaa keskustelupalstalle tietoonsa tulleesta työyhteisössään 
tapahtuneesta väkivaltaisesta tilanteesta. T:n menettelyä ei siten ole pidettävä 
moitittavana. T:lle annettu varoitus on ollut näin ollen aiheeton. Työntekijällä on 
oikeus esittää arvostelua esimiehiään ja luottamusmiestä kohtaan. T:n 13.12.2007 
keskustelupalstalle kirjoittama kirjoitus on ollut ilmaisultaan henkilöstöjohtaja 
E:tä ja pääluottamusmies T:tä halventava ja hyvän tavan vastainen (” Jos kukaan 
on menettänyt mainetta, niin se on E ja L parivaljakko. He ovat yleinen vitsi 
metalliliitossa”). Aikaisemman kirjoittelun johdosta 14.6.2007 järjestetyssä 
keskustelutilaisuudessa on T:n tietoon viimeistään saatettu, että keskustelupalstan 
pelisääntöjen mukaan henkilöitä loukkaava kirjoittelu on kiellettyä. T:n on 
kirjoituksellaan 13.12.2007 katsottava menetelleen tiedossaan olleiden ohjeiden 
vastaisesti ja asiassa annettu varoitus on ollut aiheellinen. T on kirjoittanut 
keskustelupalstalle vielä 14.1.2008 muun muassa arvostellen saamaansa 
varoitusta. Kirjoituksen sävy ja kielenkäyttö eivät ole olleet asiallisia, mutta 
kirjoitusta ei kuitenkaan asiasisältönsä puolesta ole pidettävä moitittavana. 
Hovioikeus katsoo, että T:n kirjoittelu intranetin keskustelupalstalle ei ole ollut 
työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttava peruste ottaen huomioon, ettei T ole 
saamansa varoituksen jälkeen jatkanut ohjeidensa vastaista kirjoitteluaan (sen 
sijaan luottamuspulan katsottiin asiassa syntyneen myöhemmän, tuotantolinjan 
pysäyttämistä koskevan uhkauksen perusteella).



Sopimattomat, pitkään jatkuneet puheet johtoa ja johtamistapaa 
vastaan olivat irtisanomisperuste, kun asiasta oli huomautettu ja 

varoitettu, vaikka työtehtävien suhteen ei voitu moittia 

• KouHO 30.10.1996  S 96/369. R:n osoittama suhtautuminen yhtiön 
toimivaa johtoa kohtaan ja sitä kautta yhtiön toiminnasta ulospäin 
antama kuva on selvästi ollut sellaista, jota osastopäällikön asema 
olevan työntekijän on tullut välttää. R:n käyttäytyminen on jatkunut 
vuosia eikä hän ole saamistaan huomautuksista ojentunut. R oli 
parjannut toistuvasti yritysjohtoa konttorilla ja ruokalassakin 
(”yritysjohto ajaa yhtiön konkurssiin”) kaikkien kuulleen ja 
käyttänyt alatyylisiä ilmaisuja (”mulkku, tyhmä, saapas”). Hänen 
on tullut siksi ymmärtää, että yhtiön johto on ollut hänen 
käytöksestään vakavasti huolestunut eikä työsuhteen 
lakkauttaminen ole tullut hänelle yllätyksenä. Perusteet 
irtisanomiseen olivat, vaikka työtehtävien hoitamisen 
laiminlyönnin suhteen R:ää ei voitu sinänsä moittia.



”Mitä korkeammalla organisaatiossa esimies on, sitä paheksuttavampana tämän kunniaan 
kohdistuvaa alaisen suorittamaa loukkausta on pidettävä”.

Julkisesti suoritettua loukkausta on ”pidettävä paheksuttavampana kuin esimerkiksi 
kahden kesken suoritettua kunnian loukkaamista, jolla ei ole ollut ulkopuolisia kuulijoita”

• VHO 6.9.2004 S 03/317. N oli käyttänyt kokouksessa ilmaisua ”pikku Hitler”, 
”Euroopan tyhmin mies” tai ”Euroopan tyhmin mestari”. N:n mukaan hän ei 
ollut tarkoittanut kohdistaa sanomisiaan henkilöihin, vaan työnantajaan. 
Ilmaisujen muodot kuitenkin jo viittasivat siihen, että kohteena täytyi olla 
henkilö. Tilaisuudessa läsnä työnantajan edustajista olivat olleet vain T ja P. 
Tilaisuudessa ei ole ollut kysymys työnantajan toiminnan asiallisena 
pidettävästä kritiikistä, vaan poikkeuksellisen suorasta, törkeänä pidettävästä 
esimiehen kunnian loukkaamisesta. Myös muut työntekijät olivat olleet läsnä ja  
kuulleet loukkauksen. Tällaisessa tilaisuudessa suoritettua esimiehen kunnian 
loukkaamista oli pidettävä paheksuttavampana kuin esimerkiksi kahden kesken 
suoritettua kunnian loukkaamista, jolla ei ole ollut ulkopuolisia kuulijoita.  Kun 
N oli saanut varoituksen jo aiemmin samanlaisesta nimittelystä, kyse ei ollut 
ainutkertaisesta menettelystä. T ei ollut N:n lähimies., mutta oli katsottava, että 
mitä korkeammalla organisaatiossa esimies on, sitä paheksuttavampana tämän 
henkilön ja kunniaan kohdistuvaa alaisen suorittamaa loukkausta oli pidettävä. 
Yhtiöllä oli perusteet purkaa N:n työsopimus.



”Oli ollut kiihtyneessä mielentilassa ja tarkoitus ei 
ollut loukata”

• HHO 14.10.2004 S 03/2277. Toimistosihteeri O oli huutanut 
toimitusjohtajalle sekä moittinut tämän työtapoja ja käytöstä 
kehottaen tätä mm. hankkimaan koulutusta johtamistaitoihin. O:n 
mukaan toimitusjohtaja oli luvannut useita kertoja hoitaa erään 
asian sekä hankkia työpaikalle työntekoa tai viihtyvyyttä parantavia 
laitteita. Vaikka O olikin arvostellut esimiestään tehtävien 
laiminlyönnistä, jotka eivät olleet edes hänen varsinaisia 
tehtäviään ja vaikka tämä olikin pahoittanut kritiikistä mielensä, 
ei O:n lausumia voitu pitää toimitusjohtajaa loukkaavina. O ei 
ollut esittänyt lausumaansa siten, että tarkoituksena olisi ollut, 
että muut kuulevat keskustelun. Arvostelu ei ollut loukannut 
toimitusjohtajan kunniaa. O oli ollut kiihtyneessä mielentilassa ja 
hänen pyrkimyksensä oli ollut saada omien työtehtävien teko 
sujuvammaksi. Käytös toimitusjohtajaa kohtaan ei muodostanut 
lain mukaista irtisanomisperustetta.



Toimitusjohtajan aseman tarkoituksellinen 
heikentäminen ja tämän asiaton arvostelu

• HHO 2.2.1994 S 93/1202. Osastosihteeri H oli silloisen esimiehensä 
R kanssa arvostellut yhtiön toimitusjohtajan toimintaa ja tämän 
pitämien tiedotustilaisuuksien luotettavuutta. R olivat pitkään 
esittäneet tuotantopuolen työntekijöille telefax-sanoman 
lähettämistä yhtiön emoyhtiön johtajalle. H oli osallistunut 
kyseisen sanoman lähettämiseen. H oli menettelyllään pyrkinyt 
vaarantamaan yhtiön toimitusjohtajan asemaa sekä saattamaan 
erityisesti yhtiön tuotantopuolen työntekijät toimitusjohtajaan 
nähden vastustavalle kannalle. H:n menettelyyn ei ole ollut mitään 
hyväksyttävää syytä. Työsuhteessa edellytettävä luottamuksellisuus 
oli H:n menettelyn seurauksena siinä määrin vaarantunut, että 
yhtiöllä oli erityisen painavat perusteet irtisanoa H:n työsopimus. 



Asioista saa keskustella vapaammin suppeassa seurassa…

• HHO 18.5.1999 S 94/1680. Myyntipäällikkö S:n ei voitu katsoa 
menetelleen yhtiön toimitusjohtajaa kohtaan loukkaavasti tai 
epäasiallisesti keskustellessaan muiden esimiesasemassa 
olevien kanssa tiedossaan olleista toimitusjohtajan 
luottotiedoista. Kerrotut luottotiedot eivät olleet tulleet 
yhtiön muiden työntekijöiden tietoon. Toimitusjohtajat 
luottotiedot eivät olleet yhtiön liike- tai ammattisalaisuuksia.  
Korvauksen mitoituksessa henkilön omaa menettelyä pidettiin 
kuin korvausta alentavana seikkana.



” Paskan valuttaminen alaspäin” – kritiikki yritysjohtoa 
kohtaan ei ollut päättämisperuste, koska ei varoitettu

• THO 13.10.2009 S 09/1196. L:n mukaan P:n jatkuva kritiikki 
yritysjohtoa kohtaan huononsi ilmapiiriä työpaikalla. P:n 
kanssa oli ollut hankala tulla toimeen, koska hänellä ei 
yleensä kelvannut muu kuin hänen oma tapansa tehdä 
asioita. P oli työnantajan yhteistyökumppanille 
lähettämässään sähköpostissa käyttänyt ilmaisua ” paskan 
valuttamisesta alaspäin”. Asiassa esitetystä todistelusta 
voitiin päätellä, että P oli vahva persoonallisuus ja että hän 
työyhteisössä oli käyttäytymisellään epäilemättä 
aikaansaanut myös negatiivista ilmapiiriä. Käyttäytymistä 
voitiin pitää osoituksena yhteistyökyvyttömyydestä. Koska 
P:tä ei oltu kuitenkaan varoitettu sopimattomasta 
käytöksestä, irtisanomiselle ei ollut perusteita.



Työnantajan hiljaisesti salliessa epäasiallisen käytöksen 
päättämisperustetta ei ole ennen kuin työntekijälle ilmaistaan 

varoittamalla menettelyn epäasiallisuus

• RHO 11.7.2008 S 07/836. P:n kielenkäyttö oli ollut voimakasta ja osin 
epäasiallista. Hän oli mm. käyttänyt kirosanoja ja loukkaavia nimityksiä 
toisista työntekijöistä (mm. nimittänyt näitä idiooteiksi, 
ammattitaidottomiksi, laiskoiksi ja tyhjästä valittajiksi).  Lisäksi P oli 
arvostellut toimitusjohtajan ulkonäköä. Toimitusjohtaja ei ollut millään 
tavalla puuttunut P:n kielenkäyttöön. Toimitusjohtajan oli siten 
työnantajan edustajana katsottava hyväksyneen P:n epäasiallisen ja 
loukkaaviakin ilmaisuja sisältäneen kielenkäytön eikä työnantajalla ollut 
ilman varoitusmenettelyä ollut oikeutta irtisanoa työsuhdetta.

• TT 2012-141. Työtuomioistuin katsoo, ettei A:n kielenkäyttöä siitä esitetyn 
selvityksen perusteella voi pitää niin vakavana virheenä, että se oikeuttaisi 
työsopimuksen irtisanomiseen ilman edeltävää varoitusta erityisesti, kun 
A:n moitittava menettely oli työnantajankin mukaan jatkunut pitkään 
työnantajan siihen reagoimatta. 



Kun työntekijän moitittava menettely oli 
työnantajankin mukaan jatkunut pitkään työnantajan 

siihen reagoimatta eikä ollut varoitettu...

• TT 2012-141. Väitetyn epäasiallisen kielenkäytön osalta oli jäänyt konkreettisesti 
selvittämättä, mitä työntekijä mahdollisesti oli sanonut, milloin ja kenelle. 
Työntekijää ei ollut ennen irtisanomista varoitettu epäasiallinen kielenkäytöstä 
työpaikalla. Työntekijän kielenkäyttöä ei siitä esitetyn selvityksen perusteella voitu 
pitää niin vakavana virheenä, että se oikeuttaisi työsopimuksen irtisanomiseen ilman 
edeltävää varoitusta erityisesti, kun työntekijän moitittava menettely oli 
työnantajankin mukaan jatkunut pitkään työnantajan siihen reagoimatta.
– ”käytti negatiivista, loukkaavaa ja kärkevää kieltä puhuessaan yhtiön toimitusjohtajasta, 

henkilöstöjohtajasta, teknisestä johtajasta, turvallisuuspäälliköstä, pääluottamusmiehestä ja 
yhtiön muista toimihenkilöistä. Hänen kielenkäyttönsä ylitti tavanomaisen työelämässä 
esiintyvän kritiikin. Yleisin syytös muista oli valehtelu, tehtävien laiminlyönti, sovittujen 
toimenpiteiden laiminlyönti ja turvallisuusasioiden väheksyminen.”

– ”lähettänyt sähköpostia suoraan omistajatahoa edustavan konsernin ja yhtiön konsernin 
pääjohtajille kertoen kokemistaan epäkohdista ja kiusaamisesta yms.”

• Olosuhteita kokonaisuudessaan harkittaessa työntekijän rikkomuksia ei voitu pitää 
niin vakavina työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vastaisena luottamuspulaa 
aiheuttaneena menettelynä, ettei työnantajalta olisi kohtuudella voitu edellyttää 
työntekijän työsuhteen jatkamista. Työntekijän työsopimuksen päättämiseen ei siten 
ole ollut irtisanomissuojasopimuksessa edellytettyä asiallista ja painavaa perustetta. 
Työnantajan maksettavaksi tuomitun korvauksen määrässä otettiin kuitenkin 
huomioon työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen.



Esimieheen kohdistuva haistattelu, kiroilu, sanaharkka ei 
ollut purkamisperuste, vaikka se oli toistuvaa ja asiasta oli 

varoitettu useita kertoja (oikeus irtisanoa sen sijaan oli) 

• RHO 19.7.2007 S 06/688. Työnantaja oli purkanut työsuhteen 
vedoten työtehtävien laiminlyöntiin, työstä kieltäytymiseen, 
epäasialliseen kielenkäyttöön sekä työnantajaan kohdistuneeseen 
käytökseen. Työntekijällä oli ollut ajoittain sanaharkkaa 
esimiehensä kanssa. Työntekijä oli kiroillut työnantajan edustajan 
moittiessa häntä puhelimessa huonosti suoritetuista tehtävistä. 
Työnantajan edustajan mukaan työntekijä oli myös usein 
haistatellut, kun häntä pyydettiin tekemään jotakin. Työnantajalla 
oli oikeus irtisanoa työsopimus, mutta ei oikeutta purkaa sitä, 
vaikka menettely oli ollut toistuvaa eikä se ollut lakannut 
varoituksista ja huomautuksista huolimatta.



Aiheelliset ja aiheettomat 
viranomaistutkintapyynnöt
(perusteettomuus ratkaisee arvioinnin)

TT 2012-141: ”oikeus kääntyä viranomaisten puoleen”.



Tarkastuspyynnön tekeminen viranomaiselle perusteetta 
oli omiaan saattamaan työnantajan ”outoon valoon”

• IHO 26.3.2009 S 08/573. Tarkastuspyynnön tekemistä 
lääninhallitukselle oli pidettävä ko. olosuhteissa niin vakavana 
työsuhteeseen liittyvänä rikkomuksena, ettei yhtiöltä voitu vaatia 
kohtuudella sopimussuhteen jatkamista. Yhtiöllä oli asialliset ja 
painavat perusteet työsopimuksen irtisanomiseen. Kirjoitus oli 
laadittu niin, että se antoi mielikuvan siitä, että asiantilat olivat 
jatkuvia ja että tilanne hoitokodissa oli hyvien hoitoperiaatteiden 
vastainen ja potilasturvallisuutta vaarantava. Väitteet olivat siten 
vakavia ja omiaan saattamaan yhtiön toiminnan epäedulliseen 
valoon. Asianmukainen ja nopein tapa vaikuttaa asioihin olisi ollut 
ottaa kirjoituksessa epäkohdiksi katsotut seikat puheeksi 
hoitokodissa. Näin ei oltu kuitenkaan vähäistä poikkeusta lukuun 
ottamatta tehty. Kirjoituksen tarkoitus oli ollut ilmeisesti siten 
painostaa yhtiötä työnantajana. Menettely oli ollut epäasiallista. 
Työsopimus oli voitu irtisanoa luottamuspulan takia.



”Ottaen huomioon L:n asema työsuojeluvaltuutettuna hänellä 
on ollut oikeus esittää kohtuullisen jyrkkääkin työnantajaan 
kohdistuvaa arvostelua ja myös arvioida ongelmien syitä.”

• THO 7.7.2000 S 99/955. L oli työskennellyt toimittajana ja 
työsuojeluvaltuutetun asemassa tekemässään tutkimuspyynnössä 
työsuojelupiirille L oli maininnut, ettei hänen esimiehellään, 
päätoimittaja V:llä ollut ”alan koulutusta eikä ammattitaitoa ja 
eräässä toisessa yhteydessä, ettei tämä ollut alan ”ammatti-
ihminen”. Koska V:llä ei ollut toimittajan koulutusta, ei L ollut voinut 
loukata tämän kunniaa toteamalla, ettei tämä ollut toimittaja. Ottaen 
huomioon L:n aseman työsuojeluvaltuutettuna hänellä on ollut 
oikeus esittää kohtuullisen jyrkkääkin työnantajaan kohdistuvaa 
arvostelua ja myös arvioida osaltaan työpaikan ongelmien syitä.
Työsuojelupiirille osoitettua tutkimuspyyntöä ei näin ollen ollut 
pidettävä työnantajan kunnian loukkaamisena. V:n ammattitaidon 
väheksyminen hänen kanssaan käydyssä keskustelussa on sinänsä 
ollut omiaan loukkaamaan hänen kunniaansa. Nauhoituksesta ilmeni 
kuitenkin, että kysymyksessä oli ollut pitkä keskustelu, jossa oli puolin 
ja toisin ilmaistu tyytymättömyyttä osapuolten tapaan tehdä työtä. 
Keskusteluissa V oli nimenomaan pyrkinyt saamaan L:n esittämään 
kielteisen kannan V:n ammattitaidosta. Kyseessä ei ollut työnantajan 
kunnian törkeä loukkaaminen. Irtisanominen oli laiton.



Esimieheen tai johtajaan 
kohdistuva väkivalta tai sillä 
uhkaaminen
- normaalisti myös purkamisperuste



”Jumalauta, jos ette suostu, minä palkkaan jonkun 
hakkaamaan teidät” 

• THO 15.8.2008 S 07/973. Yhtiön johdon ja myyntipäällikkö J:n välit 
olivat olleet tapahtuma-aikaan hyvin tulehtuneet. Osapuolet olivat 
ollut erimieltä useista asioista. Näissä olosuhteissa myyntipäällikkö 
J:llä ei voinut olla asiallista perustetta salasanojen vaihtamiselle, 
vaan hänen motiivinaan on ollut kosto. Ottaen huomioon J:n 
motiivi menettelylleen ja se, että salasanojen vaihtaminen on 
vaikuttanut yhtiön keskeisiin toimintoihin, J:n työsopimus on saatu 
purkaa päättymään heti. J oli myös uhannut väkivallalla yhtiön 
johtoon kuuluneita henkilöitä (”Jumalauta, jos ette suostu, minä 
palkkaan jonkun hakkaamaan teidät”). Väkivallan käyttäminen ja 
sillä uhkaaminen olivat niin vakavia rikkomuksia, että ne 
oikeuttivat työsopimuksen purkamiseen.  J:n osalta oli lisäksi 
otettava huomioon, että epäasiallisella käyttäytymisellä oli johtava 
asemassa olevan työntekijän kohdalla suurempi painoarvo 
päättämiskynnyksen ylittymisessä kuin muiden työntekijöiden 
kohdalla. Väkivallalla uhkaaminen oli ollut työsopimuksen 
purkamisperuste.



”Naapurissa asuvat liivimiehet, jotka voivat hoitaa velkansa 
hoitamalla sinut”

• HHO 27.1.2011 S 10/2688.  S oli saanut varoituksen työaikaa 
koskevien määräysten rikkomisesta. Varoituksen saamiseen olivat 
vaikuttaneet hänen esimiehensä, P:n tekemät havainnot. S oli 
kuitenkin kokenut saamansa varoituksen epäoikeudenmukaiseksi ja 
ottanut tästä syystä työajan ulkopuolella yhteyttä esimieheensä 
puhelimitse. Puhelun aikana oli käyty läpi varoituksen syistä. S:n 
esimiehen P:n mukaan S oli maininnut naapurissa asuvista 
liivimiehistä, jotka voisivat hoitaa velkansa hoitamalla P:n. S:n oli 
siten katsottava puhelun aikana uhanneen P:n henkeä ja terveyttä. 
P oli kokenut uhkauksen todelliseksi. P:n tehtäviin on kuulunut 
vapaa-aikana tuleviin puheluihin vastaaminen. Hän ei ollut antanut 
S:lle syytä uhkauksen esittämiseen. S ei ollut missään vaiheessa 
peruuttanut uhkaustaan. Vaikka S on ollut puhelun aikana jonkin 
verran ilmeisesti päihtyneenä, hänen päihtymistilansa ei voitu 
katsoa olevan uhkauksen varteenotettavuuden poistava tai sitä 
vähentävä seikka. Uhkauksen sisältö huomioiden sen esittäminen 
ei olisi voinut olla vaikuttamatta P:n ja S:n väliseen esimies-
alainen suhteeseen, koska P:n työtehtäviin olisi edelleen kuulunut 
valvoa S:n työsuorituksia ja -työaikoja. Työnantajalla oli oikeus 
purkaa työsopimus.



”Sinulta jää nuori leski”, ”pitäisi valita hautapaikka, 
koska pyssynpiiput olivat suunnattu”

• THO 2.3.2009 S 08/42.  Työnantajalla oli L:n esimieheensä V:hen 
kohdistaman väkivallan johdosta (lyönyt värikkään 
molemminpuolisen kielenkäytön jälkeen esimiestään nyrkillä 
pikkujouluissa) laillinen peruste työsopimuksen irtisanomiselle, 
vaikka osasyynä L:n käyttäytymiseen on saattanut olla L:n 
sairastama ykköstyypin diabetes. 

• HHO 29.10.2007 S 07/2205. T oli soittanut esimiehelleen saman 
päivän aikana alkoholin vaikutuksen alaisena useita uhkauspuheluja 
(”sinulta jää nuori leski”, ”pitäisi valita hautapaikka, koska 
pyssynpiiput olivat suunnattu”). Uhkaukset olivat liittyneet 
esimiehen toimintaan esimiestehtävässään. T:n voimakas 
päihtymistila ei vähentänyt uhkauksen vakavuutta. T oli uhannut 
esimiehensä turvallisuutta ja henkeä sillä tavoin, että esimiehellä 
oli ollut uhkauksen laadun vuoksi aihetta uskoa uhkaus todeksi. 
Tätä näkemystä tuki myös se, että T oli tuomittu ko. teosta 
rangaistukseen. Työnantajalla oli oikeus purkaa työsopimus.



Sillä, onko tarkoitus toteuttaa uhkaus, ei ole ratkaisevaa 
merkitystä uhkauksen vakavuuden arvioinnissa

• KouHO 18.3.1998 S 97/372.  T oli uhannut esimiehenään 
toiminutta S:ää väkivallalla sekä uhannut tappaa hänet ja hänen 
koiransa. Uhkaukset ovat olleet luonteeltaan vakavasti otettavia. 
Sillä, oliko T tarkoittanut toteuttaa uhkauksensa, ei ollut 
merkitystä niiden vakavuutta arvioitaessa. Koska T oli vielä 
myöhemmin uudistanut osan uhkauksistaan, niiden esittämisen ei 
voida katsoa johtuneen T:n kiivastumisesta. Kun T oli sanaharkan 
yhteydessä lisäksi loukannut esimiehensä kunniaa ja ammattitaitoa 
halventavalla ilmaisulla (”englantilainen pumppumies”), 
työnantajalla oli asiaan kokonaisuutena arvioiden oikeus purkaa 
työsopimus heti.

• KouHO 28.6.2002 S 01/858. Vaikka S:n esimiehenä toiminut M 
olikin puhutellut S:ää loukkaavasti, se ei ole oikeuttanut S:ää 
myöhemmin uhkailemaan häntä linkkuveitsellä. Työnantajalla oli 
perusteet purkaa työsopimus heti. 



Väkivallaksi riittää uhkaus, mikäli esimiehellä tai 
johtajalla on aihetta uskoa uhkaus todeksi

• HHO 13.3.2003 S 02/2383. Ainutkertaiset sopimattomat nimittelyt 
eivät riitä työsopimuksen päättämiseksi. Mitä karkeampia sanontoja 
työntekijä käyttää, sitä enemmän niillä on merkitystä arvioinnissa. 
Kiihdyksissä tapahtuneita sanomisia arvioidaan muita tilanteita 
lievemmin. Väkivallaksi kuitenkin riittää uhkaus, mikäli toisella 
osapuolella on aihetta uskoa uhkaus todeksi. Työntekijä voi syyllistyä 
työnantajaan kohdistuvaan väkivaltaan myös työnantajan kotona. K oli 
tullut illalla uhkaavasti käyttäytyen toimitusjohtaja P:n pihalle, 
nimitellyt tätä loukkaavasti (”huoripukki”) ja käyttäytynyt P:n 
kotirauhan piiriin kuuluvalla piha-alueella siten, että P:n 
perheenjäsenetkin olivat olleet peloissaan. K oli poistunut paikalta 
vasta kun poliisiin otettiin yhteyttä. K:n oli katsottava törkeästi 
loukanneen työnantajansa ja hänen perheenjäsentensä kunniaa. 
Yhtiöllä oli perusteet purkaa työsopimus.



Perusteltu syy kokea henkilökohtaisen turvallisuutensa 
olevan vaarassa…

• TT 2005-125. Pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna toimineelle 
rengasasentajalle oli annettu samana päivänä varoitukset epäasiallisesta 
käytöksestä ja työvuorojen vaihtamiseen liittyvästä menettelystä. 
Pääluottamusmies oli varoitusten antamista seuranneena päivänä vaatinut 
esimiestään peruuttamaan annetut varoitukset esittäen uhkauksen, jonka 
perusteella esimies oli voinut perustellusti kokea henkilökohtaisen 
turvallisuutensa olevan vaarassa (”en voi taata itseäni ja voin joutua 
lusimaan”). Työnantajalla oli ollut vallinneissa olosuhteissa erittäin painavat 
syyt pääluottamusmiehen työsopimuksen purkamiseen.

• TT 1982-185. Työteknikkona työskennellyt toimihenkilö oli lausunut 
esimiehelleen halventavia huomautuksia ja esittänyt esimiehestä 
työtoverilleen lausumia, jotka olivat sisältäneet uhkailuja. Uhkaaviksi 
luonnehdittuja lausumia ei ollut pidetty todella vakavasti otettavina ( oli  
sinänsä sisältänyt muun muassa tappamisella ja pahoinpitelyllä uhkaamisen ja 
solvauksen). Toimihenkilön sopimattomat puheet eivät muodostaneet 
erityisen painavaa syytä työsuhteen irtisanomiselle, mutta hänen 
epäasiallinen käyttäytymisensä oli sellainen seikka, joka vaikutti alentavasti 
tuomittavan korvauksen suuruuteen. 



Esimieheen kohdistuva väkivaltainen tarttuminen ja 
kunnian loukkaaminen

• HHO 9.2.1994 S 93/833. Henkilö H oli väkivaltaisesti käynyt käsiksi 
esimieheensä (tarttunut olkapäästä) ja paiskannut tämän 
toimistohuoneen ovesta käytävälle. H oli ohi kulkevalle yrityksen 
toimitusjohtajalle  todennut kovaäänisesti kaikkien kuulleen ”tuossa on 
sinun toimistopäällikkösi”. Kun toimitusjohtaja oli pyytänyt H:ta 
huoneeseensa, tämä oli vai paukauttanut oven kiinni. Esimies oli mennyt 
huoneeseen kysyäkseen erästä poissaoloasiaa ja esittänyt toivomuksen 
siitä, että hänelle kerrotaan etukäteen, jos poistutaan työpaikalta.  Tällöin 
H oli suuttunut, nostanut nyrkkinsä pystyyn ja lausunut: ”nyt, nyt, nyt”. 
Kyseinen väkivaltainen käytös oli rinnastettavissa kunnian törkeään 
loukkaamiseen. Työnantajalla oli työsopimuksen purkamisperuste.

• TT 2007-52. Työntekijän työnjohtajaansa työpaikalla muiden 
työntekijöiden läsnä ollessa kohdistama voimakkaasti loukkaava 
kielenkäyttö ja tämän tuuppaaminen kaksin käsin hartioista muodostivat 
sovellettavan irtisanomissuojasopimuksen mukaisen irtisanomisperusteen 
ja myös työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun vakavan 
rikkomuksen, jonka johdosta työnantajalla oli ollut oikeus irtisanoa 
työntekijän työsopimus varoitusmenettelyä käyttämättä. (Ään.)



Myös vapaa-ajalla työnantajan edustajaan 
kohdistunut väkivalta voi olla päättämisperuste

• RHO 19.2.2003 S 01/522. P oli käynyt esimiehensä, toimitusjohtaja
L:n kimppuun erään ravintolan vessassa ja tätä ennen myös 
baaritiskillä. Syynä päälle käymiseen ovat olleet P:n mukaan mm. 
palkkaerimielisyydet. Vapaa-ajalla työnantajan edustajaan 
kohdistuneen, sinänsä yllättävän pahoinpitelyn oli 
erimielisyyksistä huolimatta katsottava vakavalla tavalla 
heikentäneen osapuolten välistä luottamusta ja merkinnyt 
sellaista olosuhteiden muutosta, ettei työnantajalta ole voitu 
kohtuuden mukaan vaatia työsuhteen jatkamista edes 
irtisanomisajan pituista aikaa. Työnantajalla oli oikeus purkaa P:n 
työsuhde. 



Työnantaja ei voinut asiassa näyttää, että ”yhtiön 
ainut käytettävissä ollut keino olisi ollut V:n 

työsuhteen päättäminen”

• HHO 4.11.2011  S 11/857. V oli työnantajan mukaan uhannut 
”mopokavereillaan” lähiesimiehensä R:n henkeä ja terveyttä 
lähettämissään sähköpostiviesteissä. Sähköpostiviestit olivat 
koskeneet toteutumatta jäänyttä kokousta, minkä aiheena oli ollut 
V:n työkyvyn selvittäminen työhön palaamiseksi. Maininnan 
mopokavereista oli katsottava viittaavan järjestäytyneeseen 
rikollisuuteen ja olleen siinä määrin uhkaava, että R:llä V:n 
lähiesimiehenä on ollut aihe saattaa viesti työnantajan tietoon 
työturvallisuuslain edellyttämiä jatkotoimenpiteitä varten. V oli 
sittemmin kertonut työnantajien edustajille, ettei ollut 
sähköpostiviesteillään tarkoittanut uhata esimiestään, vaan oli siten 
ilmaissut pettymyksensä tilaisuuden siirtymisen takia. Vaikka 
työnantajalla olikin ollut velvollisuus huolehtia työturvallisuudesta, 
se ei ole voinut asiassa näyttää, että yhtiön ainut käytettävissä 
ollut keino olisi ollut V:n työsuhteen päättäminen.



Muu esimiehen toiminnan tietoinen 
hankaloittaminen, häiritseminen, muut vastaavat 
mielenilmaisut (niskurointi, laiminlyönnit)…
- päättäminen ei kysymykseen yleensä ilman varoitusmenettelyä, 
purkamisperusteen täyttyminen poikkeus



Kaikin tavoin hankaloittanut esimiehensä toimintaa, 
nimittänyt vanhaksi, tömistellyt jalkoja

• KouHO 5.11.2008 S 08/417. Hovioikeus toteaa, että 
työpaikkakiusaaminen ei ole hyväksyttävää ja että N:n 
menettely oli ollut moitittavaa. N oli todistajan mukaan 
yrittänyt kaikin tavoin hankaloittaa esimiehensä M:n työtä ja 
L:n osalta nimittänyt tätä vanhaksi ja osallistunut 
asiattomaan jalkojen tömistelyyn tämän lähestyessä. 
Sopimaton käytös ei kuitenkaan ollut ollut niin vakavaa, että 
työnantajalla olisi ollut oikeus irtisanoa hänen 
työsopimuksensa ilman varoitusmenettelyä. Hänelle olisi 
pitänyt antaa tilaisuus parantaa tapansa. Irtisanominen oli 
laiton.



Hankaloittanut esimiehen työtä olemalla tähän 
yhteydessä epätavallisen usein asioissa, jotka eivät 

kuuluneet esimiehelle

• HHO 27.10.2005 S 04/842. Asiassa katsottiin selvitetyksi, että A 
oli päättyneen sairauslomansa jälkeen kuukautta myöhemmin 
tapahtuneeseen työntekovelvoitteesta vapauttamiseen asti 
käyttäytynyt häiritsevästi esimiestään kohtaan. A oli ollut 
puhelinyhteydessä esimieheensä epätavallisen usein. 
Yhteydenottojen aiheena olivat olleet asiat, jotka eivät 
kuuluneet esimiehelle. A:n menettelyyn olivat voineet 
vaikuttaa hänellä vastikään olleiden sairauksien jälkitilat sekä 
pettymys siitä, ettei hänen kanssaan ollut keskusteltu uusista 
työtehtävistä, joista hän olisi ollut kiinnostunut. A:ta ei ollut 
huomautettu hänen menettelynsä epäasiallisuudesta ja siitä, 
ettei se ollut sallittua. Perustetta irtisanomiseen ei ollut.



”Hei kauppias.7.12. Kyllä on hevi osasto Karmea 
näky. Tuotteet haettava naapurista”

• KouHO 18.2.2008 S 07/330. Myyjä T oli laittanut toisen työntekijän 
kanssa K-Supermarket myymälän avoimelle ”asiakas kysyy 
osastonhoitaja vastaa” –taululle seuraavan palautteen: ”Hei 
kauppias.7.12. Kyllä on hevi osasto Karmea näky. Tuotteet haettava 
naapurista”. Viesti oli laadittu asiakkaan antaman palautteen 
muodossa. Hovioikeus katsoi, että riippumatta siitä, oliko palautteen 
kirjoittaminen ollut aiheellista, T oli joka tapauksessa toiminut 
sopimattomasti. Hänen toimintansa oli heikentänyt työnantajan 
luottamusta häneen työntekijänä. Menettely oli ollut kuitenkin 
otaksuttavasti yksittäinen tapahtuma ja johtunut enemmänkin
ajattelemattomuudesta kuin pyrkimyksestä aiheuttaa työnantajalle 
tai työtoverille vahinkoa. Työnantajalla oli ilman varoitusmenettelyä 
oikeus irtisanoa työsopimus, mutta ei purkaa sitä päättymään 
välittömästi.



Muiden työrauhan häiritseminen ja esimiehen 
määräysten noudattamatta jättäminen

• THO 15.3.2006 S 05/1972. P oli toistuvasti jo pitkään jättänyt 
noudattamatta työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella 
antamia määräyksiä. Hän oli menettelyllään aiheuttanut haittaa 
muiden työntekijöiden keskittymisrauhaa vaativalle työnteolle. 
P oli myös muutoin vienyt tarpeettomasti muiden työntekijöiden 
aikaa kiertämällä aiheettomasti työpisteissä. P oli myös 
käyttäytynyt sopimattomasti esimiestään kohtaan 
vastustamalla muun ohessa työmenetelmiä koskevia 
määräyksiä ja ohjeita sekä myöhästellyt aamupalavereista, 
joissa oli muun ohessa jaettu työtehtävät työntekijöille. Näistä 
häntä oli huomautettu. Työnantajalla ei ollut oikeutta purkaa, 
mutta oli oikeus irtisanoa työsopimus.



Ylimielinen ja piittaamaton suhtautuminen 
työnantajan määräyksiin kiroillen ja huutaen

• HHO 5.3.2002 S 00/2611.  A oli suhtautunut ylimielisesti hänelle 
annettuihin ohjeisiin ja jättänyt niitä myös noudattamatta. 
Menettelystä oli aiheutunut hävikkiä ja työajan menetystä. 
Toimitusjohtajalla ja työnjohtajalla oli ollut kinaa A:n kanssa 
työajoista, työseurannasta ja työterveysaseman käytöstä. A oli 
arvostellut työpaikan toimintatapoja ja työvälineitä 
toimitusjohtajalle. Hän oli kiroillut ja huutanut tälle useammankin 
kerran. Hän oli myös väitellyt työtavoista työnjohtajan kanssa. A 
oli pyrkinyt itse määräilemään työpariaan ja ollut haluton 
selvittämään työseurantavirheitä. Vaikka osa A:n tekemistä 
ehdotuksista työpaikan puutteiden korjaamiseksi olivatkin olleet 
aiheellisia, tapa, jolla hän oli asiansa esittänyt toimitusjohtajalle, 
ei ollut sopiva. A oli ollut lisäksi usein ns. aloittava osapuoli. A:n 
käytös ja työnantajan määräysten noudattamatta jättäminen olivat 
omiaan heikentämään työilmapiiriä ja muiden viihtyvyyttä. Kun 
kysymyksessä oli pieni työyhteisö, häntä oli huomautettu ja työt 
edellyttivät kykyä työskennellä yhdessä, työnantajalla oli oikeus 
irtisanoa A:n työsopimus. 



Töiden perusteeton siirtäminen muille ja esimiehen 
määräysten noudattamatta jättäminen…

• HHO 26.5.2006 S 05/411. Henkilö oli jättänyt vastaamatta 
puhelimeen ja siirtänyt perusteettomasti myös muita töitään 
muille työntekijöille. Asiakaspalvelun merkitys oli ollut yhtiön 
toiminnan kannalta keskeistä. Työntekijöille oli annettu ohjeita, 
joilla oli pyritty ripeään ja joustavaan asiakaspalveluun. Henkilö 
oli toistuvasti jättänyt noudattamatta työnantajan antamia 
ohjeita ja kehotuksia. Hänen tapansa kohdella asiakkaita oli 
aiheuttanut paljon kielteistä palautetta ja vaarantanut 
asiakassuhteiden säilymisen. Henkilön laiminlyönnit olivat 
olleet olennaisia eikä hän annetuista varoituksista huolimatta 
ollut korjannut menettelyään. Kun henkilön työmäärää ei 
myöskään voitu pitää liiallisena, yhtiöllä oli oikeus purkaa 
henkilön työsuhde.



Esimiesten ja ohjeiden jatkuva vähättely on 
varoitusten jälkeen päättämisperuste

• VHO 10.10.2011 S 10/322. P:tä oli varoitettu esimiesten ohjeiden ja 
määräysten sanallisesta vähättelystä ja myös niiden 
noudattamattomuudesta ja pulmatilanteiden selvittelyyn liittyvästä 
epäammattimaisesta käyttäytymisestä. Varoituksenkin jälkeen P oli 
jatkanut samanlaista työnantajan ohjeiden vähättelyä.  P oli todistajien 
mukaan aina itse halunnut määrittää työhön kuuluvat asiat eikä ollut 
halunnut mielellään olla kenenkään alainen. Luonteeltaan P oli kiivas, 
määräilevä ja kompromissien tekeminen oli hänelle vaikeaa. Palautteen 
antamiselta hän oli myös kieltäytynyt. Vaikka asioita oli esimiesten 
taholta järjestelty P:n tahdon mukaan, mikään ei ollut esitetyn 
selvityksen perusteella riittänyt.  Yhteistyölle hänen ja hänen 
esimiestensä välillä ei ole ollut enää edellytyksiä. Todistelun 
perusteella katsottiin selvitetyksi, että P:n esimiehiin kohdistama 
kritiikki oli ollut osittain asiatonta ja kohtuutonta. P oli käyttäytynyt 
esimiehiään kohtaan epäasiallisesti, hyökkäävästi ja eripuraisesti. 
Käyttäytyminen osoitti hänessä myös yhteistyökyvyttömyyttä. 
Työnantajalla oli asialliset ja painavat syyt irtisanomiseen.



Niskuroiva ja loukkaava käytös esimiestään kohtaan eikä 
työnjohto-oikeudella enää ratkaistavissa…

• TT 1979-39. Toimihenkilö oli lisäksi käyttäytynyt loukkaavasti 
(puhetapa) esimiestään kohtaan, kieltäytynyt esimiestensä 
antamien tehtävien suorittamisesta sekä jättänyt antamatta 
työnantajan ohjeiden mukaisen selvityksen poissaoloistaan 
työpaikalta. Hän oli lisäksi kirjoittanut tavoitebudjetin perusteluihin 
loukkauksia esimiehiään kohtaan. Toimihenkilö oli suhtautunut 
uuteen esimieheensä halveksivasti ja vihamielisesti vaatien muun 
muassa palkankorotusta sillä perusteella, että hän joutui 
opettamaan tätä.  Koska työsuhteen ylläpitämiseen työsuhteen 
edellyttämän johdon ja valvonnan työnantajalla säilyttäen ei ollut 
ollut edellytyksiä, oli työnantajalla ollut työehtosopimuksessa 
tarkoitettu erityisen painava syy irtisanoa työsopimus.

–

”oli usein huomautettu luvattomista ja selvittämättömistä poissaoloista. 
Suullisten huomautusten lisäksi K:lle oli annettu kaksi kirjallista ohjetta, joita 
hän ei ollut kuitenkaan noudattanut…”



Niskuroiva ja loukkaava käytös esimiestään kohtaan, kyse ei 
ollut hetken mielijohteesta vaan henkilö ”tarkoitti mitä sanoi”

• TT 1997-2. Irtisanomisen lähimpänä syynä on ollut se, että R on 
irtisanomista edeltäneenä päivänä kieltäytynyt tekemästä hänelle 
annettua työtä esimiehensä määrällä tavalla ja kehottanut 
esimiestään tekemään työn itse, jos ei hänen työnsä tälle kelpaisi, 
sekä irtisanomistilaisuudessa ennen lopullista irtisanomista 
ilmoittanut, ettei hän vastedeskään noudattaisi esimiehensä 
suullisesti antamia ohjeita, vaan vain kirjallisia toimiohjeita. R:n 
aikaisemman käyttäytymisen perusteella yhtiöllä on 
työtuomioistuimen mielestä ollut aihetta katsoa ettei R toiminut 
pelkästä hetken mielijohteesta, vaan tarkoitti mitä sanoi. Näillä 
perusteilla työtuomioistuin katsoo, että yhtiöllä on ollut 
irtisanomissuojasopimuksen 3 §:ssä tarkoitettu asiallinen peruste 
R:n irtisanomiseen, ja harkitsee sen vuoksi oikeaksi hylätä kanteen. 



Esimieheen kohdistuva pelkkä aggressiivisuus ei ole (ainakaan 
normaalisti) riittävä purkuperuste, oikeus irtisanoa oli, kun varoitettu

• THO 17.11.2004 S 04/1324. Työnantajan mukaan H:n käytös 
esimiestään kohtaan oli ylittänyt kaikki sopivaisuuden rajat. H oli 
hyökännyt aggressiivisesti esimiestään vastaan ja esittänyt 
vaatimuksia työjärjestelyistä, mm. lomansa ajankohdasta. 
Todistajien mukaan hän oli ko. tilaisuudessa käyttäytynyt 
hyökkäävästi, huutanut erittäin kovaäänisesti ja väittänyt 
esimiehensä mm. saaneen lopputilin edellisestä työpaikastaan. 
Työnantajan mukaan H oli toistuvasti uhkaillut esimiestään myös 
sillä, että hän hakee itselleen sairauslomaa, mikäli hänen 
vaatimuksiinsa ei suostuta. Hyökkäävä käytös ja perätön väite 
esimiehen työsuhteen päättymisestä eivät olleet peruste purkaa 
H:n työsopimusta. Irtisanomisperusteen katsottiin täyttyneen 
mm. kyseisen käytöksen perusteella. H:ta oli aikaisemmin 
varoitettu epäasiallisesta käytöksestä esimiestään kohtaan.



Voimakaskaan sanallinen esimiehen moittiminen ei ole 
välttämättä ollenkaan työsopimuksen päättämisperuste 

(ainutkertaisuus ja olosuhteet)

• THO 26.2.2002 S 00/1844. K:n ei ollut pitänyt saamansa varoitusta 
aiheellisena ja oli sen vuoksi kiistänyt sen oikeellisuuden. Tässä 
yhteydessä K oli pyytänyt esimiestään S ”pitämään turpansa kiinni” 
ja kieltäytynyt kuuntelemasta ”paskajuttuja ja allekirjoittamasta 
paskapapereita”. Sen jälkeen K oli poistunut kahvitauolle. Kyseinen 
kielenkäyttö ei ollut sopivaa. S oli kertonut kokeneensa puheen 
itseensä kohdistuvana ja henkilökohtaisesti loukkaavina. K:n 
mukaan hän ei ollut kohdistanut moitteitaan S:ään 
henkilökohtaisesti. Oikeus katsoi, ettei sanomisia oltu tarkoitettu 
kohdistaa S:ään henkilökohtaisesti, vaan se olivat reaktio saatuun 
varoitukseen. Perustetta päättää työsuhde ei ollut.



Päättämisperustetta epäasiallisen käytöksen takia ei ollut, 
koska ennalta ei ollut varoitettu…

• TT 2012-120. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän ilmoittaen 
syyksi sen, että tämä oli ollut syytä ilmoittamatta poissa työpaikalta 
ja käyttäytynyt epäasiallisesti esimiestään kohtaan. Työntekijää ei 
ollut aikaisemmin varoitettu irtisanomiseen johtaneiden rikkeiden 
kaltaisesta menettelystä. Erikseen tarkasteltuna työntekijän virheitä 
ei voitu pitää niin vakavina, että ne oikeuttaisivat hänen 
työsopimuksensa irtisanomiseen ilman edeltävää varoitusta. 
Yhdessä arvioiden työntekijän rikkomukset olivat kuuluneet samaan 
tapahtumasarjaan, joka työnantajan puolella oli voitu yhdistää 
työntekijän epävakaasta mielentilasta johtuneisiin 
terveysongelmiin.
– ”A oli menettänyt malttinsa viikonloppuylitöiden tekemistä koskevan 

erimielisyyden takia ja moittinut esimiestään karkealla tavalla 
tehdashallissa muiden työntekijöiden läsnä ollessa. A on jatkanut 
karkeata kielenkäyttöä esimiehelleen samana päivänä 
lähettämässään tekstiviestissä, jossa hän toisaalta on ilmoittanut 
hakeutuvansa työterveyslääkärin vastaanotolle.”



Tapa toimia osoitti välinpitämättömyyttä työntekijän velvoitteita 
kohtaan ja oli ristiriidassa hänen asemassaan olevalta 

työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. 

• TT 2004-63. Työntekijää oli puhuteltu ja noin puoli vuotta 
myöhemmin varoitettu sopimattoman käytöksen johdosta. Noin 
kaksi viikkoa varoituksen jälkeen työntekijä oli poistunut luvatta 
työpaikalta kesken työpäivän, jolloin hänen työsopimuksensa oli 
irtisanottu. Työntekijän tapa toimia osoitti välinpitämättömyyttä 
työntekijän velvoitteita kohtaan ja oli ristiriidassa hänen 
asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan 
menettelyn kanssa. Työnantajalla oli ollut 
irtisanomissuojasopimuksessa edellytetty asiallinen ja painava 
peruste työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen.
– vastustanut työnantajan toimenpiteitä arvostelemalla niitä 

sopimattomalla tavalla 
– ”keskustellut tehtaan käytävällä yksikönjohtaja B:n kanssa 

kaksivuorotyöhön siirtymisestä ja sanonut hänelle muun muassa, että 
älä toista kertaa munaa kaksivuorotyöhön siirtymisasiassa”

– ”oli kovaäänisessä, voimasanoja sisältäneessä puheenvuorossaan 
sanonut B:lle yhtiössä vallitsevan viidakon lait”



Toimitusjohtajan ja johdon perusteeton painostaminen sekä 
operatiiviseen toimintaan puuttuminen vielä varoituksen jälkeen

• THO 19.1.2006 S 05/648. Työntekijä oli työsuhteen kestäessä 
toistuvasti moittinut ja painostanut toimitusjohtajaa ja vaatinut 
itselleen myös etuuksia, joista työsopimuksessa ei oltu sovittu 
sekä asiattomasti puuttunut yhtiön operatiiviseen johtamiseen. 
Kyseinen menettely oli aiheuttanut työpaikalla levottomuutta ja 
vaikeuttanut työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä. Työnantaja oli 
antanut henkilölle varoituksen tämän menettelyn johdosta. 
Henkilö oli edelleen myös poistunut työpaikaltaan luvatta, vaikka 
häntä oli kehotettu palaamaan työpaikalle. Yhtiöllä oli asiallinen ja 
painava peruste irtisanoa työntekijän työsopimus.



Esimiesten asiaton arvostelu, niskurointi määräyksiä kohtaan 
pääteltävissä myös sähköposteista, vaikka muutoin 
motivoitunut ja ammattitaitoinen, voitiin irtisanoa

• KouHO 28.2.2006 S 05/336. Työntekijä oli eri tilaisuuksissa 
mennyt henkilökohtaisuuksiin arvostellessaan ja nimitellessään 
esimiehiään. Ilmaisut olivat olleet ilmeisen asiattomia, koska muut 
työntekijät olivat ottaneet niiden vuoksi yhteyttä 
toimitusjohtajaan. Arvostelu on vaikuttanut yrityksen ulkoiseen 
kuvaan ja ollut omiaan vahingoittamaan sitä. Työntekijä oli 
käyttänyt lähettämissään sähköposteissa ilmaisuja, joiden 
perusteella oli pääteltävissä, ettei hän halunnut alistua 
esimiestensä hänelle antamiin määräyksiin. Menettelyä tuli 
arvioida esimiesaseman väheksymisenä ja niskurointina 
esimiehen määräyksiä vastaan. Työpaikalla oli pidetty 
työilmapiirin takia erilaisia palavereja ja huonon ilmapiirin syitä 
oli pyritty selvittämään. Vaikka työntekijä oli ehkä muutoin 
ammattitaitoinen ja motivoitunut hoitamaan työtään, hänen 
käyttäytymisensä oli osoitettu muotoutuneen sellaiseksi, ettei 
hänen kanssaan yhteistyö ole enää ollut mahdollista. Työnantajalla 
oli asiallinen ja painava peruste irtisanoa.


