
Työsopimuksen irtisanominen 

henkilökohtaisilla perusteilla 
Checklist 

Seuraavassa käydään läpi asiat, jotka tulee huomioida, jos irtisanotaan työntekijä 

henkilökohtaisilla perusteilla. Samoin käydään läpi prosessin vaiheet. 

 

1) Onko työntekijälle annettu varoitus aiemmin samasta menettelystä? (Liitteenä myös 

varoitus-asiakirja) 

 

jos ei ole, irtisanominen ei lähtökohtaisesti ole mahdollista. Tällöin 

menettelystä tulee vain antaa varoitus. Jos rikkomus on niin räikeä, että 

ei voidaan kohtuudella edellyttää enää varoituksen antamista, 

irtisanominen voidaan tehdä ilman varoitusta. 

 

jos varoitus on annettu eri menettelystä, irtisanominen ei ole 

mahdollista uudella perusteella. 

 

2) Onko varoituksesta kulunut kohtuullinen aika? 

 

Jos varoituksesta on hyvin paljon aikaa, se ei välttämättä ole enää ”voimassa”. 

Vuoden takainen menettely on jo liian kaukana. Muutama kuukausi on vielä 

mahdollinen, jopa puolikin vuotta, riippuen jonkin verran rikkomuksen luonteesta. 

 

3) Ovatko harkittavan irtisanomisen taustalla olevat perusteet asiallisia ja painavia 

perusteita, jotka oikeuttavat irtisanomiseen? Kyseessä tulee olla vakava rikkomus tai 

työtehtävien olennainen laiminlyönti. 

 

Mikäli ei ole, irtisanomisen perusteen pitävyys kannattaa varmistaa lakimieheltä. 

 

4) Onko irtisanomisen perusteen ilmitulosta kulunut ”kohtuullinen aika”? 

 

Jos perusteen ilmitulosta on jo aikaa, perusteeseen on vaikeampi vedota. Siksi 

irtisanominen tulee suorittaa kohtuullisen ajan kulussa siitä, kun irtisanomisen 

perusteena oleva seikka on ilmennyt. Kohtuulisena voitaneen katsoa esim. 

muutamaa viikkoa, mutta muutama kuukausi on usein jo liikaa. 

 

 

 



5) Onko järjestetty kuulemistilaisuus, jossa työntekijällä on ollut mahdollisuus kertoa 

näkemyksensä asiaan sekä oikeus käyttää avustajaa? (kuulemiskutsusta malliasiakirja 

liitteenä) 

 

jos ei ole, kuuleminen on laiminlyöty, mikä voi korottaa tuomittavan 

korvauksen määrää, jos irtisanominen todetaan laittomaksi. 

 

Kyse on siitä, että tulee antaa mahdollisuus kuulemiseen ja avustajan 

käyttöön siinä. Jos työntekijä ei saavu kuulemistilaisuuteen tai kieltäytyy 

siitä, tämä ei ole esteenä irtisanomiselle. 

 

6) Onko työntekijän kuulemistilaisuudessa esittämä käsitelty sen varalta, että tämän myötä 

on ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi asiaa tulisi harkita uudelleen? 

 

kuuleminen ei saa olla muodollisuus vaan, mikäli kuulemisen myötä 

tulee ilmi uusia seikkoja, nämä on otettava ratkaisua tehtäessä 

huomioon. 

 

7) Onko selvitetty, voidaanko työntekijä sijoittaa muihin tehtäviin? 

 

Usein mielletään, että uudelleensijoittamisvelvollisuus koskee vain tuotannollisia ja 

taloudellisia perusteita. Kuitenkin työsopimuslain mukaan työnantajan on kuultuaan 

työntekijää ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä 

sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. 

 

Tässä tulee luonnollisesti ottaa huomioon laiminlyönnin/rikkomuksen laatu; jos rikkomus 

on sellainen, että sillä ei ole merkitystä, minkä tyyppisissä tehtävissä henkilö työskentelee 

(esim. alkoholin käyttö, työajan noudattamisen laiminlyönti jne.), ei tällaista 

uudelleensijoittamista tarvitse harkita. Jos taas kyse on esimerkiksi ammattitaidosta, 

uudelleensijoittamisvelvollisuus voi tulla kyseeseen. 

 

8) Onko työntekijälle toimitettu kirjallinen irtisanomisilmoitus? (Irtisanomisilmoitus –

asiakirja liitteenä) 

 

Irtisanomisilmoituksen antamista kirjallisena ei sinänsä laissa edellytetä, mutta 

näyttökysymysten vuoksi näin kannattaa aina menetellä. 

 

9) Toimenpiteet irtisanomisen jälkeen: 

 

Irtisanomisajan työsuhde jatkuu entisellään, jos työntekijää ei vapauteta 

työntekovelvoitteesta. Irtisanomisajan palkka kuitenkin tulee maksaa. Jos 

vapautetaan, voidaan jo tässä vaiheessa ottaa pois tietokoneet, puhelimet ja muu 

työnantajalle kuuluva omaisuus. Muutoin nämä otetaan vasta, kun irtisanomisaika 

on kulunut umpeen. 



 

Erityisasia: työntekijän sähköposti 

Työntekijä käy itse sähköpostin läpi ja poistaa sieltä kaikki 

henkilökohtaiset viestit, minkä jälkeen työnantaja voi ottaa sähköpostit 

omaan käyttöönsä. Tästä tehdään muistio, joka allekirjoitetaan. 

 

Jos työntekijää ei saada paikalle  sähköisen viestinnän tietosuoja, 

sähköpostien hakeminen ja avaaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 


