
Työskentelin toistaiseksi voimassa olleessa työsuhteessa ja työsopimukseni mukaan tehtävänäni oli 
myymäläpäällikkönä johtaa yksikköni toimintaa tulosvastuullisesti, kunnes työnantaja irtisanoi 
työsopimukseni taloudellisista syistä. Työnantaja poisti irtisanomisen yhteydessä minulta 
työsopimukseni mukaiset johtamistehtävät ja osoitti minut kuuden kuukauden irtisanomisajakseni 
tekemään satunnaisia projektitehtäviä ja olemaan muun ajan tarvittaessa käytettävissä työpaikalla. 
Voiko työnantaja työnjohto-oikeuteensa vedoten yksipuolisesti poistaa minulta irtisanomisen 
yhteydessä myymäläpäällikön aseman ja työtehtävät sekä osoittaa minut ammattitaitooni ja 
kokemukseeni nähden selvästi vähäarvoisempiin tehtäviin irtisanomisaikaa noudattamatta?  
 
Koronan varjolla irtisanottu 
 
--- 
 
Työsopimuslain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, 
joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Kyseiseen säännökseen 
perustuvan työnjohto-oikeutensa nojalla työnantajalla on oikeus järjestellä ja valvoa työtä ja 
työmenetelmiä sekä antaa työntekijän noudatettavaksi tarpeellisia määräyksiä muun muassa siitä, 
mitä työtä tehdään.  
 
Työnantajan työnjohto-oikeus ei kuitenkaan ole rajoittamaton, sillä oikeuskäytännössä on 
vakiintuneesti katsottu, ettei työnjohto-oikeus oikeuta työnantajaa yksipuolisesti 
muuttamaan työntekijän työsuhteen olennaisia ehtoja. Tällaisen muutoksen työnantajan on 
katsottu voivan tehdä vain irtisanomisaikaa noudattaen ja sillä edellytyksellä, että ehtojen 
muuttamiselle on esitettävissä irtisanomisperusteen veroinen peruste.  
 
Lähtökohtana on, että työsopimuksen irtisanomisen jälkeen työntekijän ja työnantajan oikeudet ja 
velvollisuudet jatkuvat ennallaan työsopimuksen päättymiseen saakka. Kun työsuhde on 
päättymässä, työnantajalla saattaa kuitenkin olla perusteltu tarve järjestellä työntekijän työtehtäviä 
tavalla, joka tukee työnantajan toimintojen sujuvaa jatkumista työsuhteen päätyttyä. Tällaiseen 
tavanomaiseen ja työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin kuuluvaan töiden järjestelyyn voi kuulua 
esimerkiksi se, että työntekijän tehtäväksi annetaan perehdyttää seuraajaansa työhön. Kysyjältä on 
kuitenkin heti kuuden kuukauden pituisen irtisanomisajan alkaessa poistettu kaikki hänen 
johtamistehtävänsä eikä kysymys siten ole ollut enää työsuhteen päättymiseen liittyvistä 
vähäisemmistä työnantajan direktio-oikeuden piiriin kuuluvista muutoksista työtehtäviin, vaan 
työsuhteen olennaisten ehtojen muuttamisesta. 
 
Edellä todetulla tavalla oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että työnantaja voi 
yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja vain irtisanomisaikaa noudattaen. Sellainen 
työnantajan kysyjälle esittämä tulkinta, jonka mukaan työnantaja saisi irtisanottuaan 
työsopimuksen tehdä välittömästi muutoksia työsuhteen olennaisiin ehtoihin, olisi ristiriidassa 
mainitun periaatteen kanssa. Kyseinen periaate huomioon ottaen työnantajalla on katsottava 
olevan oikeus yksipuolisesti muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja välittömin vaikutuksin vain, jos 
sillä on tällaisen muutoksen tekemiseen työsopimuksen purkamisperusteeseen verrattava erittäin 
painava syy. 
 



Kysyjän kohdalla ei ollut ollut kyse työsopimuksen purkamisesta eikä edes irtisanomisesta 
henkilöperusteella, vaan työsopimuksen irtisanominen on perustunut taloudellisiin syihin, eikä 
työnantajan menettelyä voida näin ollen pitää oikeutettuna. 
 
Jos työnantaja on kysyjän irtisanomisen yhteydessä arvioinut tilannetta omalta kannaltaan niin, 
ettei tämän jatkaminen myymäläpäällikön tehtävissä irtisanomisen jälkeen ole työnantajan edun 
mukaista, vaihtoehtona olisi ollut vapauttaa kysyjä työntekovelvollisuudesta irtisanomisajaksi. 
Työntekijän vapauttaminen kokonaan työntekovelvollisuudesta irtisanomisajaksi on käytännössä 
monesti johtavassa asemassa työskentelevien työntekijöiden kohdalla noudatettu menettelytapa, 
jota on myös oikeuskäytännössä pidetty hyväksyttävänä. Toisin kuin työntekovelvollisuudesta 
vapauttaminen kokonaan, työntekijän siirtäminen työsopimuksen mukaisista tehtävistä vähemmän 
vaativiin tehtäviin on omiaan loukkaamaan hänen arvoaan ja ammatillista identiteettiään ja 
kyseessä voi olla myös työturvallisuuslaissa kielletty epäasiallinen kohtelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


