
Työntekijän sopimattomat sanomiset irtisanomisperusteena 

Alaisen sopimaton suullinen käyttäminen esimiestään kohtaan ilmenee usein 

arvosteluna, haukkumisena, nälvimisenä, selän takana puhumisena tai esimiehen 

työn tietoisena hankaloittamisena. Työntekijän työsuhteen päättämisarviointiin 

vaikuttaa, onko loukkaus kohdistettu henkilökohtaisesti esimieheen, vai onko 

kyseessä vain kritiikin ilmaisu esimiehen tekemää työtä kohtaan. 

 

Varoituksen merkitys 

Varoitus on laillisen irtisanomisen perusedellytys. Varoituksella ei ole muotovaatimuksia mutta työntekijän 

tulee ymmärtää varoitukseen sisältyvän uhka työsuhteen päättämisestä. Varoitus osoittaa työntekijälle, 

kuinka vakavana toimintana työntekijän menettelyä pidetään ja samalla annetaan työntekijälle 

mahdollisuus korjata kyseinen menettely. Varoituksen antaminen ei ole tarpeen silloin, kun työntekijän olisi 

pitänyt ymmärtää, että hänen rikkomuksensa on niin vakava, että siitä seuraa työsuhteen päättyminen. 

THO 13.10.2009 S 09/1196. Työntekijä P oli osoittanut jatkuvaa kritiikkiä yrityksen johtoa kohtaan, huonontaen näin 

työpaikan yleistä ilmapiiriä. P oli työpaikalla vahva persoonallisuus, jonka kanssa oli hankala tulla toimeen. Yleensä 

hänelle ei kelvannut muu kuin hänen oma tapansa tehdä asioita. P oli myös lähettänyt sähköpostia työpaikkansa 

yhteistyökumppanille, jossa oli käyttänyt epäasiallista ilmaisua ”paskan valuttamisena alaspäin”. Työnantaja oli 

irtisanonut työntekijän tämän kuulemisen jälkeen, ilman varoitusta. Kiistatonta tapauksessa oli se, että P 

käyttäytymisellä aikaan saanut negatiivistä ilmapiiriä ja hänen käyttäytymistään voitiin pitää yhteistyökyvyttömyytenä. 

Työnantaja ei kuitenkaan ollut varoittanut työntekijää ja antanut näin mahdollisuutta parantaa tapojaan. Työntekijän 

käyttäytymistä ei ollut pidettävä niin vakavana rikkomuksena, että se oikeuttaisi irtisanomaan ilman varoitusta. 

Työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanoa työsopimusta. 

Hetkellisesti kiihdyksissä sanotut esimiestä loukkaavat nimittelyt eivät yleensä ylitä työsuhteen 

päättämiskynnystä. Poikkeukselliset esimieheen kohdistuvat nimittelyt eivät riitä työsuhteen päättämiseksi. 

Pelkät epäkohteliaat vastaukset eivät myöskään oikeuta sopimuksen päättämistä, vaikka samankaltaista 

käyttäytymistä olisi esiintynyt aikaisemminkin. 

KouHO 5.11.2008 S 08/417. Työntekijä N, joka oli toiminut yrityksessä hitsaajana, oli yrittänyt monilla eri tavoin 

hankaloittaa esimiehensä M:n työtä, sekä nimitellyt esimiestään L:ää vanhaksi ja osallistunut asiattomaan jalkojen 

tömistelyyn tämän lähestyessä. Työntekijä N:n työsopimus irtisanottiin ilman varoitusta. Hovioikeudessa katsottiin, 

että työpaikkakiusaaminen oli jatkunut M:n osalta noin 2 vuotta ja L:n osalta noin vuoden. Hovioikeus totesi, ettei 

työpaikkakiusaaminen ollut hyväksyttävää ja että N:n menettely on ollut moitittavaa, mutta kyseessä ei ollut niin 

vakava menettely, että työnantaja olisi saanut irtisanoa työsopimusta ilman varoitusta. 

TT 2012–120. Työntekijä A oli käyttäytynyt epäasiallisesti ja uhkaavasti esimiestään kohtaan. Tämän jälkeen hän oli 

perusteettomasti pois töistään ja viivytellyt sairauspoissaolostaan ilmoittamisessa. Työnantajan ohjeet olisivat 

edellyttäneet poissaolosta ilmoittamista ennen työntekijän seuraavan työvuoron alkua. A:ta ei ollut varoitettu. 

Työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanoa työsopimusta. 

Erityiset olosuhteet 



Mikäli työntekijän katsotaan olleen kiihtyneessä tilassa ja menettäneensä vain hetkellisesti malttinsa, 

työnantajalla ei yleensä ole oikeutta irtisanoa työntekijää. 

THO 26.2.2002 S 00/1844. Työntekijä K oli saanut varoituksen poistuttuaan työpaikalta ennen työajan päättymistä 

tupakalla. K oli pitänyt saamaansa varoitusta epäoikeudenmukaisena sekä kieltäytynyt allekirjoittamasta sitä. Asiasta 

oli käyty kovaa keskustelua esimiesten kanssa. Työntekijä K oli pyytänyt yhtä esimiehistä ”pitämään turpansa kiinni” ja 

kieltäytynyt kuuntelemasta ”paskajuttuja ja allekirjoittamasta paskapapereita”. Tämän jälkeen K oli poistunut 

kahvitauolle. Tapahtumaa todisti paikalla olleet esimiehet. Muita henkilöitä ei ollut 5-6 metrin etäisyydellä. 

Työntekijän mukaan hän ei ollut kohdistanut moitteitaan suoraan kyseiselle esimiehelle vaan yleisesti. Työntekijä koki 

tulleensa väärin kohdelluksi ja menettäneen tämän vuoksi hetkellisesti malttinsa. Ratkaisussa tarkasteltiin asioita 

kokonaisuutena. Hovioikeus totesi, että K:n kielenkäyttö oli reaktio saamaansa varoitukseen ja irtisanomiselle ei ollut 

erityisen painavaa syytä. Työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanoa työsopimusta. 

Jos työntekijän toistuvaan epäasialliseen käytökseen ei puututa, on riskinä, että työnantajan tai esimiehen 

katsotaan antaneen työntekijän käytökselle hiljaisen hyväksynnän. 

RHO 11.7.2008 S 07/836. Työntekijä P oli käyttänyt töissä voimakasta ja osin epäasiallista kieltä muita työntekijöitä ja 

toimitusjohtajaa kohtaan. P oli käyttänyt muista työntekijöistä ilmaisuja idiootti, ammattitaidoton, laiska ja 

tyhjästävalittaja. Tämän lisäksi P oli arvostellut toimitusjohtajan ulkonäköä. Toimitusjohtaja ei ollut puuttunut P:n 

asiattomaan käytökseen. Näin ollen toimitusjohtajan katsotaan hyväksyneen P:n kielen käytön, eikä työnantajalla ollut 

oikeutta irtisanoa P:tä ilman varoitusta.  

Kritiikin todellinen luonne 

Työntekijän työsuhteen päättämiseen vaikuttaa, onko loukkaus kohdistettu henkilökohtaisesti esimieheen, 

vai onko kyseessä esimerkiksi kritiikin ilmaisu esimiehen tekemää työtä kohtaan. Lähtökohtaisesti 

työntekijällä on oikeus esittää työnantajaansa kohdistuvaa kritiikkiä pelkäämättä tämän muodostuvan 

työsuhteen päättämisperusteeksi. Työtuomioistuin on todennut ratkaisussaan 2001–48 yleisenä 

lähtökohtana, että kielenkäyttö ja arvostelu työnantajaa kohtaan voi olla ajoittain voimakastakin ilman, että 

siihen olisi perusteita puuttua.  

HHO 14.10.2004 S 03/2277. Työntekijä O oli huutanut toimitusjohtaja I:lle sekä moittinut tämän työtapoja ja käytöstä, 

sekä arvostellut esimiestään tehtäviensä laiminlyönnistä, jotka eivät ole olleet toimitusjohtajan varsinaisia töitä. O oli 

kehottanut I:tä hankkimaan koulutusta johtamistaitoihin. Toimitusjohtaja oli pahoittanut kritiikistä mielensä. Kyseessä 

ei kuitenkaan ollut lausuma, jota olisi voitu pitää toimitusjohtajaa loukkaavana, eikä arvostelu näin loukannut hänen 

kunniaa. Työntekijä O oli ollut kiihtyneessä mielentilassa ja hänen tavoitteenaan oli saada omien tehtäviensä teko 

sujuvammaksi. Tämän perusteella työnantajan ei saanut irtisanoa työsuhdetta. Työntekijä O oli kuitenkin poistunut 

luvatta työpaikalta ja tämän seurauksena työnantaja oli oikeutettu irtisanomaan työsopimuksen.  

Työsuhteen päättämistilanteessa tulee pystyä näyttämään, että epäasiallinen käytös on tapahtunut. 

Todistelussa työntekijän epäasiallisen käytöksen näyttäminen ei voi jäädä vain yleiselle tasolle. 

TT 2012 – 141. Työntekijä A oli työskennellyt 13 vuoden ajan turvallisuusasiantuntijana. Työntekijä A ja työnantajan 

välillä oli ollut palkkaa koskevia erimielisyyksiä ja A oli esittänyt kiusaamisväitteitä. Työnantaja oli pyrkinyt 

keskusteluilla ja ulkopuolisen konsultin käytöllä ratkaisemaan erimielisyydet A:n kanssa. A oli käyttänyt sopimatonta 

kieltä työnantajan edustajia, työtovereita sekä yhtiön yhteyshenkilöitä kohtaan. Työtuomioistuin totesi, että erityisesti 

ulkopuoliseen tahoon, yhteyshenkilöön kohdistunut moite ja nimittely työntekijän toimesta olivat sopimattomia. 

Todistelussa näiden osoitus jäi kuitenkin yleiselle tasolle. Työnantajan ei ole selvitetty reagoineen sopimattomaan 

kielenkäyttöön, vaikka se oli työnantajan mukaan jatkunut pitkään. A:n rikkomuksia ei voida pitää niin vakavina 

työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vastaisena luottamuspulaa aiheuttaneena menettelynä, ettei työnantajalta olisi 

kohtuudella voitu edellyttää A:n työsuhteen jatkamista. Työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanoa työsopimusta. 


