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Tiivistelmä: Tutkielmassa käsitellään työsopimuslain (555/2001) 12 luvun 2 §:n mukaista 

työsopimuksen päättämiskorvausta ja sen yhteensovittamista työttömyysetuuksien kanssa saman 

luvun 3 §:n perusteella. Tarkastelu kohdistuu siihen, millä tavalla päättämiskorvaus jakautuu 

aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon ja mikä merkitys tälle tulee antaa suhteessa edellä 

mainittuihin työsopimuslain säännöksiin. Tutkielman näkökulma on siis työoikeudellinen, mutta 

siihen yhdistyy myös vahingonkorvaus-, sopimus- ja sosiaalioikeudellisia aspekteja.  

Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan päättämiskorvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 

tuomitaan, mikäli työnantaja on päättänyt työntekijän työsuhteen työsopimuslaissa säädetyn 

vastaisesti. Päättämiskorvauksen määrä on lähtökohtaisesti vähintään kolmen ja enintään 24 

kuukauden palkkaa vastaava, mutta sekä ala- että ylärajasta voidaan tietyin edellytyksin poiketa. 

Korvauksen suuruus määräytyy kokonaisarvioinnin perusteella tilannekohtaisesti. Tilanteita, joissa 

työsuhde voidaan päättää perusteetta, on useita, mutta ne perustuvat useimmiten työsopimuslain 7 ja 

8 lukujen työsuhteen irtisanomista ja purkamista koskeviin säännöksiin. Työsopimuslain 12 luvun 3 

§:ssä säädetään edellä mainitun päättämiskorvauksen sekä työntekijälle maksetun 

työttömyysetuuden yhteensovittamisesta. Säännöksen mukaan päättämiskorvauksesta tulee vähentää 

tietty osa työntekijälle maksetusta työttömyydestä johtuvasta työttömyysetuudesta siltä osin kuin se 

on korvausta työntekijälle päättämisestä aiheutuvasta ansionmenetyksestä. 

Aineellinen vahinko on vahinkoa, joka voidaan objektiivisesti määritellä ja joka vähentää 

vahingonkärsijän varallisuutta. Aineeton vahinko on muuta kuin rahamääräistä vahinkoa, kuten 

esimerkiksi kipua, särkyä, vikaa tai pysyvää haittaa. Päättämiskorvaus rakentuu kokonaiskorvauksen 

periaatteelle tuomioistuimen tuomitessa korvauksen. Yhteensovittamisen tekemisen vuoksi 

kokonaiskorvauksesta joudutaan erottelemaan aineellisen ja aineettoman vahingon osuus. 

Päättämiskorvauksen aineellinen vahinko koostuu pääasiassa päättämistä seuranneesta 

työttömyydestä johtuneesta ansionmenetyksestä, mutta myös muun aineellisen vahingon 

olemassaolo on mahdollista. Aineettoman vahingon osuus päättämiskorvauksessa perustuu muun 

muassa päättämisen loukkaavuuteen, työnantajan menettelyyn päättäessä ja työntekijän ikään ja 

olosuhteisiin. Aineellisen vahingon, pääasiassa toteutuneen ansionmenetyksen osuus 

päättämiskorvauksesta on useimmiten suuri. Sovintosopimusten osalta työsopimuslain 12 luvun 3 

§:n 4 momentissa todetaan, että siinä on erikseen mainittava ansionmenetyksen osuus korvauksesta.  

Johtopäätöksenä todetaan, että aineellisen ja aineettoman vahingon erottelulla on merkitystä 

päättämiskorvauksen ja työttömyysetuuden yhteensovittamisessa. Yhteensovituksen 

tarkastelujakson kohdentamisessa vahingon lajilla on merkitystä. Lisäksi erottelulla on 

prosessuaalista ja systemaattista merkitystä. Myös kehityskohteita sääntelyyn on havaittavissa.
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1 Johdanto 

 

1.1 Alustus tutkimuksen aiheeseen 

 

Työntekijän kannalta työsuhteen päättyminen ilman asianmukaista perustetta on varsin 

ikävä tilanne. Työntekijän oikeuksien turvaamiseksi lainsäädännössä säädetään 

seuraamuksista, jotka oikeuttavat työntekijän rahalliseen korvaukseen työnantajan 

suorittamasta epäasiallisesta työsuhteen päättämisestä. TSL on suurilta osin pakottavaa 

lainsäädäntöä, joka suojaa työntekijää työsuhteen heikompana osapuolena.  

Tavanomaisimmat työsuhteen päättämisperusteet – henkilöön tai taloudellisiin ja 

tuotannollisiin syihin perustuvat irtisanomis- tai purkamisperusteet – ovat työoikeudessa 

usein vahvasti esillä. Perusteettoman päättämisen perusteella maksettava päättämiskorvaus 

ja sen syvempi ymmärtäminen lienevät useimmille kuitenkin varsin vieraita. 

Päättämiskorvauksen sisältöön ja soveltamiskäytäntöön sisältyy useita vaiheita ja epäselviä 

tulkintakysymyksiä. Päättämiskorvausta koskevan juridiikan osaaminen vaatiikin laajaa 

työoikeudellista ymmärtämistä. Kyseessä on myös suomalaiselle individuaaliselle 

työoikeudelle tyypillinen säännös, jonka soveltaminen vaatii kasuistista tarkastelutapaa ja 

kokonaisharkintaa.1 Etuna on, että tällöin yksittäistapaukselliset olosuhteet voidaan ottaa 

aina erikseen huomioon. Tämä voi toisaalta estää johdonmukaisen ja ennakoitavan 

oikeuskäytännön syntymisen. Tämän vuoksi yksiselitteisten soveltamisohjeiden antaminen 

päättämiskorvauksen tulkinnasta vaikuttaa tutkijalle jopa mahdottomalta tehtävältä. 

Ensinnäkin tulee muistaa, että ennen kuin päättämiskorvausta voidaan edes harkita, on 

tunnettava ja rajattava säännöksen soveltamisala. TSL:n 12 luvussa säädetään 

vahingonkorvauksesta työsuhteessa. TSL 12:2 sisältää päättämiskorvausta koskevan 

säännöksen, jonka perusteella työntekijälle voidaan määrätä päättämiskorvaus 

perusteettoman työsuhteen päättämisen seurauksena. Tässä säännöksessä todetaan 

nimenomaisesti myös ne tilanteet, joissa päättämiskorvausta sovelletaan. Tilanteita käydään 

tarkemmin läpi luvussa 2. Keskeisimpiä soveltamistilanteita ovat työntekijän henkilöön 

liittyvät syyt irtisanomiseen ja purkamiseen sekä taloudelliset ja tuotannolliset syyt 

 
1 Ylhäinen 2015, s. 76-77. 
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irtisanomiseen, kun näille ei ole lain mukaista perustetta. Irtisanomista ja purkamista 

koskeva sääntely sisältyy suurilta osin TSL 7 ja 8 lukuihin. 

Kun perusteeton päättäminen on käsillä, voidaan harkita korvauksen suuruutta. Korvauksen 

suuruus on TSL 12:2:n mukaan kolmen ja 24 kuukauden palkkaa vastaavan määrän välillä, 

mutta laissa säädetään, että sekä ala- että ylärajat voivat tietyissä tilanteissa joustaa. 

Korvauksen määrääminen sisältää runsaasti harkintavaltaa ja perustuu 

yksittäistapauksellisiin olosuhteisiin. Tärkein yksittäinen kriteeri on kuitenkin päättymisestä 

johtuva työntekijän ansionmenetys.2 Muita keskeisiä korvauksen suuruuteen vaikuttavia ja 

laissa määrättyjä seikkoja ovat työsuhteen kesto, työntekijän ikä sekä työnantajan- ja 

työntekijän menettely työsuhteessa ja päättämisessä (TSL 12:2). Tuomioistuin voi tuomiolla 

määrätä korvauksen tai vahvistaa osapuolten tekemän sovintosopimuksen. Osapuolet voivat 

myös sopia pätevästi päättämiskorvauksesta keskenään ilman tuomioistuinta.  

Korvaus rakentuu kokonaiskorvauksen periaatteelle: tuomioistuin ei erittele vahingon 

jakautumista esimerkiksi ansionmenetykseen ja muuhun vahinkoon.3 Kuitenkin TSL:n 

12:3.4:ssa säädetään poikkeuksesta, joka koskee sovintosopimuksia: sopimuksessa on 

eriteltävä kokonaiskorvaus sekä siihen sisältyvä työntekijälle työttömyydestä johtuva ja 

ennen sopimuksen tekoa menetetyistä palkkaeduista maksettava korvaus.  

Kun korvauksen suuruus on selvitetty, tulee TSL 12:3:n mukaan tehdä vielä yhteensovitus 

työttömyysetuuksien kanssa niissä tapauksissa, joissa korvaukseen liittyy 

ansionmenetyksestä aiheutunutta vahinkoa. Yhteensovitus on siis tehtävä varsin usein – 

”potkujen” jälkeinen työttömyysjakso ei ole harvinaisuus. Yksinkertaistetusti kyse on siitä, 

että päättämiskorvauksen ansionmenetysosasta vähennetään osuus työttömyysetuudesta, 

jonka työntekijä on jo ehtinyt saada Kelalta tai työttömyyskassalta. Vähennettävän osuuden 

työnantaja maksaa Työllisyysrahastolle4 tai Kelalle. Yhteensovitus tulee tehdä riippumatta 

siitä, onko kyse tuomioistuimen määräämästä tai vahvistamista korvauksesta vai sovinnosta. 

Tässä kohtaa herää kysymys, miten yhteensovitus voidaan tehdä, kun tuomioistuin ei erittele 

korvauksen jakaantumista ansionmenetykseen ja muuhun vahinkoon? Kirjallisuudessa, 

oikeuskäytännössä ja esitöissä korvauksen erittelyyn käytetään termejä ”aineellinen 

 
2 Tiitinen – Kröger 2012, s. 729-730. 
3 LaVL 18/2000, s. 6. 
4 Työllisyysrahaston aiempi nimi oli Työttömyysvakuutusrahasto, jota ennen nimenmuutosta 

julkaistussa kirjallisuudessa luonnollisesti käytetään. Uusi nimi on voimassa 1.1.2019 alkaen. Käytän 

tässä tutkielmassa rahastosta johdonmukaisesti nimeä Työllisyysrahasto. 
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vahinko” ja ”aineeton vahinko”, mutta nämä termit eivät sellaisinaan edes ratkaise 

yhteensovituksen tekemistä – yhteensovittamista varten tiedossa tulisi olla ansionmenetys, 

ja aineelliseen vahinkoon voi sisältyä muutakin vahinkoa kuin palkkaetujen menetystä. 

Vaikka sovintosopimuksissa lainsäädäntö vaatii ansionmenetyksen erittelyä, liittyy tähänkin 

ongelmia: osapuolet voivat esimerkiksi melko pienellä riskillä sopia vahingosta niin, että 

työntekijä hyötyy työttömyysetuuden maksajan kustannuksella. Sääntely vaikuttaa 

kokonaisuudessaan varsin sekavalta ja vaikeasti ymmärrettävältä. Kokonaisuuden 

selittäminen tiiviissä johdantoluvussa on haastava tehtävä – asiaan liittyy useita näkökulmia 

ja ennen kuin itse asiaan voidaan tarttua, lukijan tulee ymmärtää taustalla oleva sääntely. 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan tarkemmin päättämiskorvauksen sisältöä ja 

jakautumista aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon. Kysymystä ei tietojeni mukaan ole 

tutkittu Suomessa kuin sivuten artikkeleissa ja kirjallisuudessa. Tällaisen varsin spesifin, 

mutta työntekijän oikeuksien kannalta keskeisen sääntelyn systematisoinnille ja 

analysoinnille on siis paikkansa. Aihepiiri on haastava ja osin varsin teoreettinen, mikä 

toisaalta tarjoaa tilaa laaja-alaiselle ajattelulle ja erilaisten johtopäätösten vetämiselle ja 

perustelemiselle. 

 

1.2 Tutkimuskysymys, sisältö ja aiheen rajaus 

 

Tutkielman kysymyksenasettelu ja lähtöasetelma voidaan tiivistää seuraavasti: 

- Tavoitteena on tutkia, miten työsopimuksen päättämiskorvaus (TSL 12:2) jakautuu 

aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon ja mikä merkitys tällä jakautumisella on. 

- Tavoitteen saavuttamiseksi tulee ymmärtää, miksi tällaiseen sääntelyratkaisuun on 

päädytty. 

- Lisäksi pyritään selvittämään, mitkä seikat sääntelyssä vaikuttavat ongelmallisilta ja 

hahmottelemaan mahdollisia kehityskohteita.  

Tutkielmassa käsitellään sekä tuomioistuimen tuomitsemaa korvausta että 

sovintosopimusta. Valinnan tarkoituksena on, että lukijalle hahmottuu systemaattinen kuva 

koko päättämiskorvauksen soveltamisalasta. Lisäksi sovintosopimussääntelyn eroaminen 

tuomioistuimessa määrätyistä korvauksista mahdollistaa säännösten vertailun. 
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Ennen tutkimuskysymyksen varsinaista käsittelyä lukija johdatetaan aihepiiriin, tutkielman 

metodeihin ja lähdeaineistoon. Johdantoluvun jälkeen luvussa 2 määritellään keskeiset ja 

käsitteet ja käsitellään lyhyesti työsuhteen päättämisjuridiikkaa. Päättämiskorvausta 

koskevan sääntelyn ymmärtäminen edellyttää työsuhteiden päättämistä koskevan sääntelyn 

ymmärtämistä. Tämän vuoksi aivan aluksi määritellään päättämiseen liittyvät peruskäsitteet, 

minkä jälkeen käydään läpi perusteettomien päättämisten tilanteet. Nämä perusteettomien 

päättämisten tilanteet muodostavat käytännössä myös TSL 12:2:n soveltamisalan.  

Luvussa 3 selostetaan yleisellä tasolla TSL 12:2:n päättämiskorvaus, sen määräytyminen ja 

asteikkokorvaukseen vaikuttavat seikat. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole johdonmukaista 

syventyä tutkimuskysymyksiin, koska niiden käsittely vaatii ymmärrystä myös myöhemmin 

käsiteltävästä yhteensovitussäännöksestä. Yhteensovitussäännöstä taas ei voida käsitellä 

ennen päättämiskorvausta, sillä sen ymmärtäminen perustuu päättämiskorvaussäännöksen 

hallitsemiseen. Tämä kuvaa hyvin sitä, että työoikeudellinen korvausjärjestelmä on varsin 

hajanainen ja sisältää monimutkaisia ja kumuloituvia säännöksiä, joita sovelletaan 

päällekkäin ja rinnakkain. 

Päättämiskorvauksen yleisen käsittelyn jälkeen lukijalla on mahdollisuus hahmottaa, mitä 

yhteensovitussääntö suhteessa päättämiskorvaukseen tarkoittaa. Luvussa 4 käsitellään 

yhteensovitussäännön sisältö (TSL 12:3), soveltaminen ja pureudutaan jo osittain sen 

ongelmallisiin kohtiin. Luvussa ei vielä varsinaisesti vastata tutkimuskysymyksiin, mutta 

niitä lähestytään ja sivutaan: yhteensovitusjärjestelmä elää ikään kuin symbioosissa 

päättämiskorvauksen kanssa, jossa toisen ratkaisut vaikuttavat suoraan toiseen.  

Luku 5 on tutkielman käsittelyjakso, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa 

määritellään selkeästi aineellinen ja aineeton vahinko ja selvitetään, millä tavoin 

päättämiskorvaus näihin jakautuu. Esitöiden perusteella taas tutkitaan, miten sääntely on 

saanut nykyisen muotonsa. Luvussa selvitetään myös, mikä merkitys kokonaiskorvauksen 

eri osasille tulee antaa. Luvussa käsitellään myös sovintosopimuksia. Luvussa esiin nousee 

myös, että sääntelyn kehittämistä on pohdittu, mutta toimiin ei ole ainakaan vielä ryhdytty. 

Tämän pohjalta pyritään nostamaan esiin nykyisen sääntelyn ongelmakohtia, joita uusi 

sääntely voisi mahdollisesti korjata. Lopuksi luvussa 6 tehdään yhteenveto koko 

tutkielmasta, tutkimuskysymyksistä ja niiden vastauksista. Lopuksi pyritään vielä tuomaan 

tutkielman johtopäätökset kehittyvän työoikeuden kontekstiin.  
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Tutkielma kuuluu lähtökohtaisesti individuaalisen työoikeuden alaan, mutta se ulottuu myös 

osittain vahingonkorvausoikeuden, sosiaalioikeuden ja sopimusoikeuden aloille.5 

Päättämiskorvauksen määräämisessä apua on vahingonkorvausoikeudellisista periaatteista: 

arvioinnissa keskeistä voi olla esimerkiksi syy-yhteyden olemassaolon arviointi. 

Päättämistilanteisiin liittyy usein työttömyyttä, minkä takia tutkielmassa esiin nousee 

työttömyysturvajärjestelmä, jota tulkitaan työoikeudellisesta kontekstista käsin. 

Yhteensovitusjärjestelmässä keskeisessä roolissa ovat Kela ja työttömyyskassat, mikä näkyy 

myös tutkielman metodologiassa.  

Työoikeus voidaan nähdä sopimusoikeuden osa-alueena. Työsopimukset ovat sopimuksia ja 

siten sopimusoikeudellisia dokumentteja - työsuhteen päättäminen tarkoittaa työsopimuksen 

päättämistä. Sovintosopimuksissa sopimusoikeus korostuu luonnollisesti vieläkin 

selkeämmin. Johtopäätösten tekeminen edellyttää näin laajaa oikeudenalojen rajat ylittävää 

käsittelyä. 

Tutkielmassa keskitytään enimmäkseen Suomen oikeusjärjestelmän tutkimiseen. 

Suomalaista sääntelyä verrataan joissain kohdin Ruotsiin, sillä se on samankaltaisen 

työmarkkinarakenteen, yhteiskuntamallin ja monin paikoin yhteisen lainsäädäntöpohjan 

vuoksi luonteva vertailukohta. Myös EU-oikeudellisiin lähteisiin viittaaminen on paikoin 

perusteltua, osin välttämätöntäkin. EU-oikeudellisessa työoikeudessa vaikuttaa korostuvan 

etenkin yleiset arvot, kuten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus6, jotka vaikuttavat  kansallisen 

lainsäädännön tulkintaan. Päättämiskorvausta koskeva sääntely perustuu kuitenkin pääosin 

suomalaiseen sääntelyyn, minkä vuoksi muista kuin suomalaisista lähteistä on vaikea löytää 

vastausta tutkimuskysymyksiin. Ulkomaiset lähteet tarjoavat kuitenkin hyvän 

vertailukohdan sääntelyymme.  

Käsittelyn ulkopuolelle ja maininnan tasolle jää voimassa oleviin työsuhteisiin liittyvä 

yleinen vahingonkorvausvelvollisuus (TSL 12 luku 1 § tai vahingonkorvauslaki). Myös 

muut perusteettoman työsuhteen päättämisen perusteella tuomittavat hyvitykset tai 

vahingonkorvaukset rajautuvat tutkielman ulkopuolelle, joskin ne selostetaan siltä osin, kuin 

se on tarpeen tutkimusaiheen kuvaamisessa. Tällä tarkoitetaan tasa-arvolain, YVL:n ja 

YTL:n hyvitysten käsittelyä. Virkasopimusoikeus ja virkasuhteet rajautuvat tutkielman 

 
5 Ks. Tuori 2007, s. 133. Oikeudenalajaon merkitys on siinä, että kullakin niistä on omat yleiset 

oppinsa, oikeuskäsitteensä, oikeusperiaatteensa ja oikeusteoriansa. Tuori viittaa oikeudenalajaon 

heuristiseen ja pedagogiseen tehtävään.  
6 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 290. 
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ulkopuolelle: tutkielma koskee ainoastaan työsuhteita ja työsopimusoikeutta. Olen myös 

rajannut verotukselliset seikat käsittelyn ulkopuolelle. 

 

1.3 Metodologia ja oikeuslähteet 

 

Metodi voidaan määritellä tieteenalan vakiintuneeksi välineeksi, ”työkaluksi”, jota 

käyttämällä ja hyödyntämällä tutkija pääsee johtopäätöksiinsä noudattaen tieteellisen 

tiedontuottamisen menetelmiä.7 Tutkielmassani käytän pääasiallisesti oikeusdogmaattista 

metodia. Oikeusdogmatiikan eli lainopin tehtävänä on voimassa olevien oikeussääntöjen 

sisällön selvittäminen ja oikeussäännösten systematisointi.8 Lainoppi selvittää näin, mikä on 

voimassa olevaa oikeutta, mikä merkitys eri laeille ja muille oikeuslähteille tulee antaa, sekä 

esittää tulkintakannanottoja siitä, miten normeja tulisi tulkita.9 Metodin valinta on suhteessa 

tutkimuskysymyksiini luonteva ja oikeustieteilijälle ominainen valinta: tulkitsen ja 

systematisoin oikeuslähteitä, joista pyrin lainopin keinoin löytämään johtopäätökset, joita 

voidaan soveltaa korvauksiin työsuhteen perusteettoman päättämisen tilanteissa.  

Tutkielman tutkimuskysymysten selvittämiseksi on olennaista arvioida normeja ja 

oikeuslähteitä oikeustieteessä ja oikeudenalalla vakiintuneen oikeuslähdeopin valossa. 

Olennaisena osana lainopillisen metodin käyttöä onkin, että siinä otetaan huomioon 

oikeudenalan oikeuslähdeoppi. Individuaalisessa työoikeudessa painottuu yksilöiden 

aineellinen oikeusasema10, mitä esimerkiksi TSL painokkaasti suojaa. Keskeisiä 

oikeuslähteitä tutkielmassa ovat vahvasti velvoittavat, lakiin perustuvat lähteet, joiden 

tulkintaa tehdään heikosti velvoittavien ja sallittujen oikeuslähteiden, lain valmistelutöiden, 

oikeuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden, avulla.11 Esitöihin tutustuminen on keskeinen osa 

tutkielmaa, sillä tutkimuskysymykseen liittyvät vahvasti eduskuntakäsittelyssä tehdyt 

muutokset, joilla on ollut suuri vaikutus päättämiskorvauksen soveltamiseen. Tutkimuksen 

apuna käytän myös runsaasti eri oikeusasteiden ja instanssien oikeuskäytäntöä, joista tulee 

esiin perusteettomien työsuhteen päättämisten monimuotoinen luonne ja vahinkojen skaalan 

hajanaisuus.  

 
7 Häyhä 1997, s. 24. 
8 Aarnio 2006, s. 238.  
9 Hirvonen 2011, s. 24. 
10 Ylhäinen 2015, s. 81. 
11 Hirvonen 2011, s. 43. 
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Työllisyysrahasto antaa useimmissa päättämiskorvausten yhteensovittamistilanteissa 

lausumia tuomioistuimelle tai sovintoa valmisteleville osapuolille.12 Työllisyysrahasto on 

toimittanut tutkielmaa varten sen sisäisiä ohjeita ja tilastoja yhteensovittamistilanteisiin 

liittyen.13 Näitä vastaavia ohjeita hyödyntävät työssään Työllisyysrahaston käsittelijät. 

Lisäksi kahden Työllisyysrahaston työsuhteen päättämisasioiden asiantuntijan Teams-

haastattelun avulla tarkennetaan aineistosta esiin nousevia havaintoja.14 Haastattelu ja 

Työllisyysrahaston ohjeet muodostavat yhdessä kuvan yhteensovitusasioiden käytännön 

käsittelystä. Nämä kvalitatiiviset ja empiiriset tietolähteet laajentavat tutkielman 

perspektiiviä ja asian käsittelyn kattavuutta.   

Tutkielmassa korostuu oikeustieteilijän näkökulma: oikeustieteilijä saa tarkastella oikeutta 

itseään varsin vapaasti. Kun sekä lainsäätäjä että lainsoveltaja valmistelevat ja toisaalta 

tulkitsevat oikeuden sisältöä, oikeustieteilijän asema on toisenlainen: oikeustieteilijä on 

vapaa lainsäätäjän poliittisista paineista, eikä ole sidottu oikeusjutun konkretiaan 

lainsoveltajan tavoin.15 Vaikka tutkielmassa kuvaillaan runsaasti oikeuskäytäntöä, 

tutustutaan empiiriseen päättämiskorvausten lainkäyttöön ja tulkitaan 

lainsäädäntöasiakirjoja, nämä eivät rajoita ajattelua, vaan ovat tutkimuskysymysten 

ratkaisemisen apuna. Oikeutta tutkitaan siis tutkimuskysymyksistä käsin monipuolisesti ja 

uteliaasti. 

 

2 Työsuhteen päättäminen 

 

2.1 Työsuhteen käsitteet 

 

Tutkielma käsittelee työsopimuslain tulkintaa, joten alkuun on hyvä selventää sen 

soveltamisala ja määritellä pitkin tutkielmaa käytettävät keskeisimmät käsitteet. 

Työsopimuslakia sovelletaan kaikissa tilanteissa, joissa työntekijä tai työntekijät työkuntana 

yhdessä sitoutuvat tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena 

vastiketta vastaan (TSL 1:1). Toisen momentin mukaan lakia on sovellettava, vaikkei 

 
12 Työllisyysrahasto 2020, https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/tyosuhteen-

paattymisriidat/.  
13 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
14 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. 
15 Häyhä 1997, s. 27. 

https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/tyosuhteen-paattymisriidat/
https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/tyosuhteen-paattymisriidat/
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vastikkeen määrästä olisi sovittu, ellei käy ilmi, että on kyse vastikkeettomasta työstä. 

Esitöissä todetaan yksiselitteisesti, että tunnusmerkkien täyttyessä on kyse työnantajan 

lukuun tehtävästä työstä, ellei erityislaissa ole toisin säädetty.16 Yleisin soveltuva erityislaki 

lienee valtion virkamieslaki, jota sovelletaan virkasuhteessa työskenteleviin julkishallinnon 

työntekijöihin. Tosin myös virkamiesoikeuden lähtökohtana ovat työsopimuslain 

säännökset. Niiden lisäksi on pidetty perusteltuna säätää erikseen esimerkiksi virkavastuusta 

ja viran päättämisestä17, mikä kuvastaa sitä, että työsopimuslaki de facto vaikuttaa jossain 

määrin useimmissa työn tekemisen tilanteissa.  

Kuten edellä käsitellystä TSL 1:1:stä ilmenee, työntekijänä pidetään henkilöä, joka tekee 

työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena saaden siitä vastiketta. 

Työntekijä on luonnollinen henkilö. Työnantajana voidaan vastaavasti pitää tahoa, joka 

suorittaa korvausta palveluksessa olevalleen työntekijälle.18 Työnantaja voi olla 

luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, mutta tavallisimpia työnantajia ovat oikeushenkilöt, 

kuten osakeyhtiöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt.19 Työnantajan käsite on myös jatkuvassa 

muutoksessa ja monimutkaistunut viime vuosina huomattavasti: työtä voidaan tehdä 

vaikkapa urakkasopimusten, toimeksiantosopimusten, ulkoistusten, henkilöstövuokrauksen 

tai join venture-muodossa.20 Ei siis aina ole selvää, kuka on työnantaja ja kuka 

sopimuskumppani. Selvää on kuitenkin se, että paluuta yksinkertaisempaan työnantajuuteen 

– ”tehtaan patruuna ja työläiset” – tuskin on tulossa, vaan työnantajuuden muodot tulevat 

todennäköisesti laajenemaan myös jatkossa. 

Työntekijän ja työnantajan käsitteet ovat Suomessa määrittyneet perinteisesti työsuhteen 

käsitteen kautta: TSL 1:1 määrittää ensisijaisesti työsuhteen, johon sovelletaan 

työsopimuslakia, ja toissijaisesti siitä ilmenevät implisiittisesti työnantajan- ja tekijän 

käsitteet. Ajatusmalli on lakipositivistinen21 ja pohjautuu 1930- ja 1940-luvun 

 
16 HE 157/2000, s. 6. 
17ks. HE 291/1993, s. 25.Valtion virkamieslain esitöissä todetaan, että se sisältää ne erityispiirteet, 

jotka ovat välttämättömiä hallinto- ja oikeusjärjestelmän kannalta. Tällä viitataan muun muassa 

siihen, että virkasuhteissa käytetään julkista valtaa, minkä vuoksi erityissääntely on perusteltua.  
18 Työnantajaa ei ole määritelty yksiselitteisesti työoikeudellisessa kirjallisuudessa. Tilastokeskus 

käyttää määritelmää ”luonnollinen tai oikeushenkilö, joka käyttää korvausta vastaan palveluksessaan 

vierasta työvoimaa”. Ks. https://www.stat.fi/meta/kas/tyonantaja.html. 
19Koskinen – Nieminen – Valkonen 2008, s. 296. 
20Selberg 2017, s. 18. Väitöskirjassa käsitellään työnantajan käsitteen kehittymistä ja erilaisia 

modernin yhteiskunnan työnantajaryhmiä, joiden asemassa on työoikeudellisesti haastavia 

kysymyksiä. 
21 Lakipositivismille eli legalismille ominaista on antaa oikeudelliselle normistolle itsenäinen asema 

– argumentointi on muodollisesti oikeudenmukaista, mutta laintulkinta irrotetaan poliittisesta ja 
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oikeustieteeseen sekä Arvo Sipilän luomaan perussuhdeteoriaan.22 Perinteisesti työsuhde on 

ainakin Pohjoismaissa voitu määrittää palkkatyöksi toistaiseksi voimassa olevassa 

kokoaikaisessa työsuhteessa, jota tehdään työnantajan toimitiloissa ja tyypillisesti 

työehtosopimusten määrittämien raamien rajoissa.23 Toisaalta työoikeuden 

monimuotoistuminen on aiheuttanut sen, että työsuhteen käsite on laajentunut ja että 

käsitelainoppiin perustuva perussuhdeteoria tai kokoaikainen palkkatyö eivät vastaa 

nykypäivän sekatyyppisiä sopimustilanteita, kuten työsuhteessa suoritettavia 

toimeksiantosopimuksia, urakkasopimuksia ja vuokrasopimuksia.24 Työoikeus rakentuu 

kuitenkin yhä edelleen suurissa määrin perinteisen työsuhteen käsitteen ympärille niin 

Suomessa25 kuin muissa Pohjoismaissa26. 

Työsuhteen syntyminen perustuu työsopimukseen, velvoiteoikeudelliseen sopimukseen, 

jossa työntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä ja sen ehdoista.27 Työsopimus on 

sopimustyyppi, jonka sääntelyssä heikomman osapuolen suojaamistavoite on 

nimenomaisesti korostunut etenkin palkkaa, työoloja ja työsuhteen lakkaamista koskevien 

kysymysten sääntelyssä.28 Toisaalta suojaamistavoite voidaan ottaa huomioon myös 

tulkintatilanteissa, joissa sääntely ei sinänsä pakota tulkintaa työntekijän eduksi, mutta 

joiden tulkinnassa on väljyyttä huomioida työntekijän ja työnantajan välillä vallitseva 

epätasapaino.  

 
moraalisesta ympäristöstään. Ks. Tieteen termipankin määritelmä legalismille: 

Oikeustiede:legalismi/laajempi kuvaus – Tieteen termipankki. 
22 Kangas 1998, s. 300 ja Kairinen 2017, luvun 1 kohdasta Työoikeuden käsite ja järjestelmä. 

Perussuhdeteorian mukaan työoikeuden lähtökohtana on yhteneväinen työsuhteen käsite, jolloin 

työnantajan ja työntekijän erilliselle määrittelylle ei olisi tarvetta. 
23Kairinen 1998, s. 196-198. Perussuhdeteorian ydin on tunnusmerkistöopin mukainen oikeussuhde, 

työsuhde, joka ilmenee TSL 1:1:stä. Ajatuksena on, että työsuhteen käsite muodostaa työlakeja 

koskevan soveltamisalan.  
24 Selberg 2017, s. 31. 
25 Voidaan ajatella, että yhä edelleen työoikeus rakentuu teollistuneen yhteiskunnan rakenteisiin, ja 

sillä on vaikeuksia pysyä mukana jälkiteollisen palveluyhteiskunnan tai verkostotalouden kanssa. 

Kuten myöhemmin tutkielmassa käy ilmi, vuoden 2001 työsopimuslain uudistus sai kritiikkiä siitä, 

että siinä takerruttiin liiaksi vanhaan sääntelyyn, eikä lakia uudistettu riittävästi. Ajankohtaisessa 

keskustelussa esimerkiksi se, ovatko ruokalähetit työsuhteessa vai eivät, symboloi hyvin 

verkostotalouden tuomia haasteita työoikeuden peruskäsitteille. Ks. työoikeuden kehitysvaiheista 

Kangas 1998, s. 298. Uutisointia Työneuvoston päätöksestä ruokalähettien työntekomuodosta 

https://yle.fi/uutiset/3-11598301. 
26Alsos – Dølvik - Jesnes 2020, s. 31. 
27 Tiitinen – Kröger 2012, s. 9. 
28 Halila - Hemmo 2008, s. 8. 

https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:legalismi/laajempi_kuvaus
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Työsopimuksissa sovitaan yleisimmin palkkauksesta, työajasta, työnteon paikasta ja 

laajuudesta.29 Työsopimuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa ansiotarkoituksessa 

tehtävä työ, kunhan se on lain ja hyvien tapojen mukaista.30 Tällä viitataan siihen, että 

esimerkiksi talkootyö tai sopimus palkkamurhasta ei ole työsopimuslain alaista työtä. 

Työsopimuslaki kattaa näin hyvin suuren osan tehtävästä vastikkeellisesta työstä.  

Työsopimukselle ei aseteta työsopimuslaissa vaatimusta kirjallisuudesta tai sisällöstä, joten 

kyseessä on vapaamuotoinen oikeustoimi. Kirjallinen ja suullinen työsopimus ovat näin yhtä 

päteviä, joskin käytännössä suurin osa työsopimuksista tehdään kirjallisina, jotta osapuolet 

pystyvät helpommin jälkikäteen varmistamaan, mitä työehdoista sovittiin.  

Työsopimus on siis velvoiteoikeudellinen sopimus, johon soveltuvat yleiset sopimuksia 

koskevat periaatteet. Työsopimuksen tekeminen muodostaa oikeuksia ja velvollisuuksia 

sekä työntekijälle että työnantajalle.31 Työoikeuden alalla työsuhteisiin liittyy kuitenkin 

usein selvä hierarkia, jota vastaan tarvitaan työntekijää suojaavaa työoikeudellista sääntelyä. 

Työnantajan määräysvallan rajoittaminen ja hallitseminen ovat oikeastaan syitä sille, miksi 

työoikeus on erottunut omaksi oikeudenalakseen.32  Heikomman suoja -ajattelu ilmenee 

työoikeudessa siten, että työlait sisältävät pääasiallisesti sääntelyä työnantajan velvoitteista, 

jotka luovat oikeuksia työntekijöille.33 Näiden velvoitteiden johdosta työntekijän ja 

työnantajan sopimusvapautta on rajoitettu hyvinkin radikaalisti. On niinkin, että osapuolten 

sopimusvapautta rajoittamalla itse asiassa laajennetaan työntekijän vapautta työnantajan 

määräysvallalta.34  

Toisaalta Norroksen mukaan velvoiteoikeudellisesti voidaan vakiintuneesti todeta, että 

osapuolten taloudelliset ja muut voimavarat vaikuttavat normiston tulkintaan35, mikä antaa 

työoikeudellisen sopimusvapauden rajaamiselle myös velvoiteoikeudellisen perusteen. On 

siis perusteltua, että työsopimuksia rajoittavat monella tapaa työoikeudelliset lait ja muun 

muassa työehtosopimukset – työnantaja on useissa tapauksissa määräävässä asemassa, 

jolloin täysi sopimusvapaus voisi johtaa työntekijän kannalta kohtuuttomiin 

 
29 Koskinen – Nieminen - Valkonen 2008, s. 292. 
30 Tiitinen – Kröger 2012, s. 12. 
31 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2008, s. 291. 
32 Davies – Freedland 1983, s. 15 ja Ylhäinen 2015, s. 90. 
33 Paanetoja 2019, s. 462. 
34 Davies – Freedland 1983, s. 24. 
35Norros 2018, s. 41. Esimerkiksi Norros nostaa vahingonkorvauksen sovittelun 

vahingonkorvauslain 2:1.2:ssa. Myös kuluttajasopimuksissa osapuolten taloudellisen aseman ero 

korostuu. 
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sopimusehtoihin, kuten elämiseen riittämättömään vastikkeeseen. Tällainen tilannehan 

vallitsi Suomessa vielä monin paikoin esimerkiksi 1800-luvulla, jolloin työsuhteiden 

sääntely oli hyvin keveää ja työntekijöiden asema hyvin heikko.36 

Työsuhde voidaan päättää irtisanomalla tai purkamalla työsopimus. Irtisanomisella 

työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua, mutta purkamisella työsuhteen voimassaolo 

päättyy välittömästi.37 Työsuhde voi päättyä myös koeaikapurun vuoksi ja määräaikainen 

työsuhde määräajan päättyessä. Työsuhteen irtisanomis- ja purkamisedellytysten täyttyessä 

päättämistahdonilmaisuun ovat oikeutettuja sekä työnantaja että työntekijä. Työsuhteen 

päättämisen edellytyksistä säädetään TSL:ssä. 

Työehtosopimukset ovat niin olennainen osa suomalaista työoikeutta, että vaikka tutkielma 

käsittelee työsuhteen päättämistä, työehtosopimusten sivuuttamiselta ei voida välttyä. 

Tiivistettynä työehtosopimuksella voidaan määrätä tietyllä alalla tai työpaikalla 

noudatettavista velvoitteista niin, että se sitoo myös ulkopuolisia jäsentyönantajia- ja 

työntekijöitä.38 Työehtosopimuslain 1 § 1 momentissa säädetyllä tavalla [normaalisitova] 

työehtosopimus 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. 

Työehtosopimuksen osapuolet ovat saman pykälän 2 momentin mukaan työnantajien 

yhdistys, joka ajaa työnantajien etuja ja työntekijöiden yhdistys, joka ajaa työntekijöiden 

etua.  

Yleissitovat työehtosopimukset sitovat kaikkia alalla toimivia työnantajia niin, ettei 

työntekijä voi sitovasti sopia siitä toisin vahingokseen.39 Ne siis soveltuvat myös muihin 

kuin työnantaja- tai tekijäyhdistysten jäseniin. Yleissitovat työehtosopimukset vahvistaa 

 
36Ks. Kairinen 2017, luvun 1 kohdasta Työoikeuden käsite ja järjestelmä; ja Tuori 2007, s. 116. Tuori 

yhdistää oikeudenalan kehittymisen hyvinvointivaltion kehitykseen. Kairisen mukaan työoikeus 

kehittyi Suomessa 1900-luvulta alkaen, jolloin alettiin luoda palkkatyötä koskevia säännöksiä, jotka 

aiemmin olivat lähinnä sopimusoikeudellisen käsittelyn kohteena. Kehitys liittyi palkkatyön 

yleistymiseen ja teollistumiseen. 
37 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1. 
38 Saloheimo 2020, s. 12-13. 
39Kairinen 2017, luvun 2 kohdasta Työehtosopimukset. Ks. myös luettelo yleissitovista 

työehtosopimuksista.  https://tyoehtosopimuksenyleissitovuudenvahvistamislautakunta.fi/tes-

luettelo. 
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Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta (laki työehtosopimusten 

yleissitovuuden vahvistamisesta 56/2001). 

Työehtosopimukset perustuvat pariteettiajatukseen, jonka mukaan niillä 

työmarkkinaosapuolet pystyvät sopimaan asioista, joista työsopimuslaki ei anna 

yksilötasolla poiketa työntekijän vahingoksi.40 Ne ovat siis minimisäännöksiä. 

Työehtosopimusten funktiona on näin, että työmarkkinaosapuolet voivat joustaa 

säännöksistä toimialan ja työpaikan olosuhteiden mukaan, sillä toimialojen olosuhteet 

asettavat erilaisia vaatimuksia niin työntekijälle kuin työnantajalle. Tällä on nähty olevan 

molemminpuolinen hyöty.  

Työtuomioistuinlain 1 § 1 momentin nojalla sen toimivaltaan kuuluu työ- tai 

virkaehtosopimusten pätevyyttä, voimassaoloa, tulkintaa tai soveltamista koskevat kanteet. 

Työtuomioistuin käsittelee näin useimmat työehtosopimukset koskevat kanteet. 

Työehtosopimusten yleisyyttä kuvaa myös se, että tutkielmassa esitettävästä 

oikeuskäytännöstä merkittävä osa tapauksista koskee työtuomioistuimen tuomioita tai niihin 

kohdistuvia muutoksenhakuja. Yleisten tuomioistuinten rooli työehtosopimusten 

toteuttamisessa onkin melko pieni, ja koskee lähinnä tilanteita, joissa työehtosopimusten 

tulkinta on alusta lähtien ollut selvää.41 Työsuhteen päättämiskorvausten tuomitsemiseen 

liittyy sinänsä usein työehtosopimusten tulkintaa: korvaus liittyy irtisanomiseen tai 

työsuhteen purkamiseen, ja kokonaisarviointi korostaa työehtosopimuksen merkitystä. 

Työehtosopimuksissa voidaan myös sopia päättämiskorvauksesta. Toisaalta on 

huomionarvoista, että kaikkia työntekijöitä tai toimialoja eivät koske työehtosopimukset. 

Tällöin työsopimuslaki on työsuhdetta sääntelevä perusnormi, jonka soveltamiseen liittyvä 

kanne käsitellään yleisessä tuomioistuimessa. 

 

2.2 Työsuhteen päättämistilanteet 

 

Käsittelen seuraavassa tiiviisti TSL:n mukaisia työsopimuksen päättämistilanteita. Näiden 

tilanteiden säännösten vastainen päättäminen muodostaa työnantajan korvausvelvollisuuden 

TSL 12:2: n nojalla.  

 
40 Saloheimo 2020, s. 13. 
41 Saloheimo 2020, s. 146. 
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2.2.1 Individuaaliperusteinen irtisanominen 

 

Henkilöön liittyvä eli individuaaliperusteinen työsuhteen päättäminen säädellään 

työsopimuslaissa sekä yleislausekkeella että esimerkkiluettelon kautta. Irtisanomiselta 

edellytetään asiallista ja painavaa perustetta TSL 7:1:n nojalla. Työntekijän henkilöön 

liittyvistä irtisanomisperusteista säädetään saman luvun 2 §:ssä, jonka mukaan  

asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsuhteeseen 

olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä 

sekä työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei 

enää kykene selviytymään työtehtävistään.  

Irtisanomisperusteen olemassaolo säädetään arvioitavaksi kokonaisarvioinnilla ottaen sekä 

työnantajan että työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon. Säännöksen 2 

momentin esimerkkiluettelossa ei-asiallisista syistä nostetaan esiin esimerkiksi 

terveydentila, joka ei vaikuta olennaisesti ja pitkäaikaisesti työntekoedellytyksiin, 

ammattiyhdistystoiminta ja poliittiset, uskonnolliset ja muut mielipiteet. Yksityiskohtaista 

ja kaikkia tilanteita kattavaa luetteloa irtisanomistilanteista on mahdotonta tehdä, sillä 

tilanteet ovat yksittäistapauksellisia ja niihin yhdistyy elementtejä erilaisista perusteista. 

Hallituksen esityksessä tämä kuitataan sillä, että toimialat, työpaikat ja sopimussuhteet 

eroavat toisistaan niin olennaisesti, että asiallisen ja painavan syyn sisältö määrittyy 

yksittäistapauksellisesti.42 Säännöksen 3 momentissa edellytetään vielä mahdollisuutta 

käyttäytymisen korjaamiseen, minkä vuoksi työnantajan on ensin varoitettava työntekijää ja 

annettava hänelle konkreettinen mahdollisuus parantaa käytöstään ennen työsuhteen 

päättämistä.  

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen ei ole mahdollista43, ellei siitä ole erikseen 

sovittu työsopimuksessa sovittu. Korkein oikeus on vahvistanut käytännössään sen, että 

määräaikaisiin sopimuksiin otettava sopimusehto, jonka mukaan sopimus on molemmin 

puolin irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, on pätevä.44 Ratkaisun 

perusteluissa viitataan siihen, että hallituksen esitystä HE 157/2000 on tulkittava niin, että 

 
42 HE 157/2000, s. 96. Hallituksen esityksessä korostetaan niin ikään sitä, että rajatapauksissa 

kokonaisarvion merkitys korostuu – voidaan siis ajatella, että tällöin pienetkin seikat voivat lopulta 

vaikuttaa asian ratkaisuun. 
43 ks. HE 157/2000, s. 48. 
44 KKO 2006:4. Ratkaisussa oli kyse irtisanomisesta taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. 
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kyseisen sopimusehdon soveltaminen on sallittua muulloin kuin lomautustilanteissa, joissa 

määräaikaisille työntekijöille on annettu korotettu lomautussuoja. Tällaiset ns. 

sekamuotoiset työsopimukset ovat näin hyväksyttyjä45, mikä lisää osapuolten 

sopimusvapautta. Näin ollen toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia koskevia 

säännöksiä individuaali- ja kollektiiviperusteisista irtisanomisista voidaan soveltaa, mikäli 

osapuolet tästä sopivat. Periaate koskee siis myös kohdassa 2.2.2 käsiteltäviä 

kollektiiviperusteisia irtisanomisia. 

 

Ennen irtisanomista työnantajan on niin ikään täytettävä työn tarjoamis- ja 

koulutusvelvollisuutensa (TSL 7:4). Tällä tarkoitetaan sitä, että lain mukaan työnantajan on 

pyrittävä ensisijaisesti tarjoamaan työntekijälle muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan 

tai osaamistaan vastaavaa sopivaa työtä ja järjestettävä tarvittaessa uusien tehtävien 

edellyttämää koulutusta. 

Esimerkkeinä arviointiin vaikuttavista seikoista ovat työntekijän rikkeen laatu ja vakavuus, 

työntekijän asema, suhtautuminen tekoon, työn luonne, työn teettämiseen liittyvät 

erityispiirteet, työnantajan asema. Nämä lienevät keskeisimpiä seikkoja, joten kuvaan niitä 

lyhyesti seuraavaksi. 

1. Työntekijän rikkeen ja laiminlyönnin laatu ja vakavuus. Asialliselta ja painavalta 

perusteelta voidaan edellyttää sopimuksesta tai laista johtuvien velvoitteiden 

vakavahkoa rikkomista tai laiminlyöntiä.46 Rikkeen arvioinnilla on olennainen 

merkitys perusteen arvioinnissa. Objektiivisesti tapahtuvaan rikkeen vakavuuden 

arviointiin vaikuttavat ainakin toistuvuus, työn ja alan erityispiirteet, työolosuhteet 

ja rikosoikeudellinen rangaistavuus.47 

2. Työntekijän asema. Teon merkitys työsuhteen kannalta riippuu suurilta osin 

työntekijän asemasta. Mitä vastuullisemmassa asemassa työntekijä on ollut, sitä 

vakavampana laiminlyöntiä voidaan yleensä pitää. Merkitystä tulee antaa sille, 

tuleeko työntekijän tehdä työtä itsenäisesti vai toimiiko hän jatkuvasti työnjohdon 

alla.48 Toisaalta esimerkiksi vasta työssään aloittaneen laiminlyönnit eivät 

 
45 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 512. 
46 HE 157/2000, s. 97. 
47 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 85-86. 
48 HE 157/2000, s. 58. 
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välttämättä muodosta painavaa ja asiallista syytä, mikäli työnantaja on hoitanut 

työntekijän perehdyttämisen puutteellisesti.49  

3. Suhtautuminen tekoon. Suhtautuminen tekoon voi ilmetä esimerkiksi 

laiminlyönnin tai rikkeen toistumisena. Useat samasta asiasta annetut varoitukset ja 

piittaamattomuus niistä alentavat irtisanomiskynnystä.50 Toisaalta teon 

yksittäistapauksellisuus, toiminnan korjaaminen tai uskottava lupautuminen siihen 

korottavat kynnystä. Toisin sanottuna lojaliteettivelvollisuuden (TSL 3:1) mukainen 

toiminta parantaa työntekijän mahdollisuuksia välttää irtisanominen. 

4. Työn luonne. Mikäli työssä vaaditaan suurta täsmällisyyttä, työntekijän virheisiin 

voidaan puuttua matalammalla kynnyksellä.51 Lisäksi esimerkiksi alkoholin 

väärinkäyttö irtisanomisperusteena riippuu suuresti työtehtävästä. Kuljetus- ja 

liikennealalla työn suorittaminen alkoholin vaikutuksen alaisena vaikuttaa 

pienissäkin määrin olennaisesti työnantajan luottamukseen ja työntekoedellytysten 

jatkumiseen.52 Ns. normaalityöntekijöillä vähäiset alkoholin väärinkäytöt eivät 

puolestaan yleensä oikeuta irtisanomiseen.53 

5. Työn teettämiseen liittyvät erityispiirteet. Työn teettämisellä voidaan viitata 

työympäristöön, työn järjestelyyn ja sen ohjaukseen liittyviin seikkoihin. 

Esimerkiksi luvaton poissaolo, kun työntekijä on tietoinen työpaikan kiireisestä 

työtilanteesta tai poissaolon haitallisuudesta, lisää poissaolon moitittavuutta.54 

 
49 Ks. myös TT 2005-17. Ratkaisussa työn oppiminen oli jäänyt työntekijän oma-aloitteisen opettelun 

varaan. Tämän vuoksi työntekijälle annetulle varoitukselle ei annettu merkitystä, eikä irtisanomiselle 

ollut laillista perustetta. 
50 Ks. TT 2002-53, jossa työntekijän samankaltainen menettely kuin josta häntä oli aiemmin 

varoitettu, osoitti ilmeistä piittaamattomuutta velvoitteitaan kohtaan. Työntekijän menettely osoitti 

epälojaaliutta niin kollegoita kuin yrityksen asiakkaita kohtaan.  
51 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 88. Havainnollistava esimerkki oikeuskäytännöstä on 

Rovaniemen hovioikeuden ratkaisu 28.9.2018 S 18/18, jossa laadunvalvojan ohjeiden vastainen 

toiminta täytti purkamisperusteen. Laadunvalvoja oli nostanut lattialle pudonneen juuston takaisin 

linjastolle ja jättänyt homeisia juustonpaloja tuotantolinjalle, jolloin työntekijän pitkä kokemus ja 

piittaamaton ja välinpitämätön asenne yhdistettynä laiminlyönnin olennaisuuteen ja vakavuuteen 

oikeuttivat työnantajan purkamaan työsuhteen. Laadunvalvojan työssä työnantaja voi näin edellyttää 

erityistä huolellisuutta ja tarkkaa ohjeiden noudattamista. 
52 Ks. esim. KKO 2000:77, jossa ratapihakonduktöörin syyllistyminen vapaa-ajallaan kahteen 

törkeään rattijuopumukseen oikeutti työsuhteen irtisanomiseen. Yhtiöllä oli ollut junaturvallisuutta 

ja huumaavia aineita koskevat ohjeet, joiden perusteella päätös konduktöörin työtehtävistä 

poistamiseksi tehtiin. 
53 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 154. Erityisaloihin- tai työntekijöihin voidaan lukea 

esim. kuljetus-, ravintola-, terveydenhuolto- ja vartiointialat sekä esimiestyö. 
54 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 88. 
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6. Työnantajan asema. Vuonna 2019 individuaalisen irtisanomisperusteen arviointia 

täydennettiin lisäämällä pienten työnantajien erityispiirteiden huomioon ottaminen 

osaksi asiallisen ja painavan syyn arviointia.55 Soveltaminen oli ennen lakimuutosta 

ollut mahdollista luonnollisesti osana kokonaisarviointia, mutta nyt sille on haluttu 

antaa entistä suurempi merkitys. Lakimuutoksen tavoitteena on ollut ottaa huomioon 

pienen työyhteisön herkkyys häiriötilanteille ja työntekijän rikkeen 

heijastusvaikutukset koko työyhteisöön.56 Toisaalta työnantajan aseman 

arviointiperusteena ei tule olla keskiössä. Eduskuntakäsittelyssä työvaliokunta totesi, 

että työnantajan henkilöstömäärä voi tulla merkitykselliseksi vain, jos työntekijän 

menettelyllä on ollut suhteellisesti tuntuvia vaikutuksia.57 Työnantajan asema voi 

näin ollen vaikuttaa joissain tapauksissa, mutta sen soveltamisala on varsin rajattu. 

Asiallisen ja painavan perusteen olemassaolo ratkeaisi näin kokonaisarviolla edellä 

mainittujen ja muiden asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella ja puntaroimalla niille niiden 

merkitystä vastaava painoarvo. Luonnollisesti suurin painoarvo tulee antaa teon 

vakavuudelle, johon koko irtisanominen perustuu. Paanetoja on analysoinut 

työtuomioistuimen ratkaisua TT 2014-15, jossa ”kokonaisarvioinniksi” vaikutti riittäneen 

pelkkä teon vakavuuden arviointi, eikä muita seikkoja otettu tuomiossa lainkaan 

huomioon.58 Yksittäistapauksellisuus ilmeni tapauksessa niin, että kokonaisarviointi 

perustui vain teon vakavuuteen. Tämä ei kuitenkaan vastaa kokonaiskuvaa 

individuaaliperusteiden arvioinnissa. 

On mahdotonta ja epätarkoituksenmukaistakin kuvata tyhjentävästi kaikki mahdolliset 

irtisanomisperusteet. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi on kuitenkin hyvä kuvata 

käytännössä ilmeneviä perusteita. Melko tavallisia perusteita lienevät poissaolo työstä, 

terveydentila, sairaus, kieltäytyminen työtehtävistä tai työnantajan käskyistä ja työtehtävien 

laiminlyönti59. Perusteita yhdistää se, että käytännössä ne heikentävät työn suorittamisen 

laatua ja tehokkuutta, mutta toisaalta myös työnantajan luottamusta. Irtisanomisperusteena 

voi olla myös huolimattomuus, soveltumattomuus, yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula, 

kykenemättömyys työhön ja puutteellinen työsuoritus. Näiden perusteiden näyttäminen voi 

 
55 HE 227/2018, s. 8. 
56 HE 227/2018, s. 9. 
57 Ks. TyVM 10/2018, s. 4-5. 
58 Paanetoja 2014, s. 520-522. 
59 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 44. Työntekijän tehtäviin kuuluu tehdä työtä, josta hänen 

työsopimuksessaan on sovittu. Työnantajan käskyvallan piiriin kuuluu laaja oikeus järjestellä työtä 

ja työmenetelmiä ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita ja määräyksiä työn suorittamisesta.  
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olla melko hankalaakin: työnantajan haasteena on pystyä osoittamaan, että myös 

objektiivisella arvioinnilla voidaan päästä irtisanomisperusteen täyttymiseen. Esimerkiksi 

työnantaja ja irtisanottu työntekijä eivät välttämättä ole tulleet keskenään toimeen, mutta osa 

työyhteisöstä ei ole kokenut asiaa vastaavalla tavalla. Riittävän työsuorituksen tason 

määrittäminen on myös vaikea tehtävä. Muita mahdollisia irtisanomisperusteita voivat olla 

ainakin päihteiden käyttö, kilpailevan toiminnan harjoittaminen, työntekijän epärehellisyys 

ja rikollisuus. Kuten perusteiden kirjosta huomataan, ne harvoin ovat sellaisia, joista voidaan 

suoraan sanoa, että irtisanomisen edellytykset täyttyvät – usein tilanne vaatii laaja-alaista 

pohdintaa. 

Edellä mainittavat tilanteet60 kattanevat yleisimmät perusteet, joita on harkittu asiallista ja 

painavaa syytä arvioitaessa. Puhuttaessa asiallisesta ja painavasta perusteesta on syytä 

muistaa, että mikä tahansa laiminlyönti tai moitittava käyttäytyminen ei täytä tätä 

edellytystä, vaan työnantajan on myös jossain määrin siedettävä työntekijän moitittavaa 

käyttäytymistä.61 Asiallinen ja painava syy ei saa olla ainakaan syrjivä tai ristiriidassa 

työnantajan ja työntekijän lojaliteettivelvoitteen kanssa.62 Lojaliteettivelvoitteen arviointi 

korostaa irtisanomisperusteen arvioinnin yksittäistapauksellisuutta ja kohtuusarviointia – on 

toimiala-, työpaikka- ja työntekijäkohtaista, millaista toimintaa työnantajalta- ja tekijältä 

voidaan edellyttää sopimussuhteen jatkamiseksi. Individuaaliperusteisten 

irtisanomisperusteiden olemassaolon arviointi edellyttää edellä käsitellyllä tavalla 

työoikeudellisen sääntelyn ja oikeustilan kattavaa hallintaa.  

 

2.2.2 Kollektiiviperusteinen irtisanominen 

 

Kollektiiviperusteisella syyllä työsuhde voidaan TSL 7.3:n nojalla irtisanoa,  

 
60 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, luvussa 5 ja s. 90 alkaen kuvataan näitä erilaisia 

irtisanomisperusteita. 
61 Paanetoja 2014, s. 513. 
62 HE 157/2000, s. 96. Työnantajan lojaliteettivelvoite ilmenee TSL 2:1:sta, jonka mukaan 

työnantajan tulee edistää ja huolehtia mm. työntekijän työssä suoriutumisesta ja työntekijöiden 

keskinäisistä suhteista, ja edistää työntekijänsä osaamisen kehitystä. Säännös ilmentää työsuhteen 

lojaliteettivelvollisuuden periaatetta, jonka mukaan sopijapuolten tulee pyrkiä ottamaan 

toiminnassaan huomioon myös vastapuolen edut. Työntekijän lojaliteettivelvoite ilmaistaan TSL 

3:1:ssä, jonka mukaan hänen on vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta 

työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Työntekijän- ja antajan 

lojaliteettivelvollisuudesta ks. Tiitinen – Kröger 2012, s. 159-160 ja s. 325-327. 
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kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan 

toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja 

pysyvästi.  

Irtisanomisoikeutta ei 2 momentin mukaan ole,  

jos työnantaja on ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän 

samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole 

vastaavana aikana muuttuneet tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole 

aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.  

Työnantaja ei näin ollen saa kollektiiviperusteeseen vedoten irtisanoa henkilöä, ellei työ ole 

olennaisesti ja pysyvästi vähentynyt. Huomattavaa on, että työnantajan liiketoiminnallisissa 

ja taloudellisissa vaikeuksissa ainoa työsuhteen päättämiskeino on irtisanominen, eikä 

työnantaja voi purkaa työsuhdetta.63 Tämä suojaa työntekijää, sillä kollektiiviperuste täyttyy 

henkilökohtaista perustetta helpommin. Mainittakoon myös, että vastaavasti kuin aiemmin 

mainittiin individuaaliperusteisten irtisanomisten käsittelyn yhteydessä, työnantajan on 

täytettävä työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa TSL:n 7:4:n perusteella myös 

kollektiiviperusteisissa päättämisissä.  

Irtisanomisperusteita yleisesti koskevan asiallisen ja painavan syyn vaatimuksen on 

täytyttävä (TSL 7:1). Tätä toteuttaakseen työnantajan tulee kyetä perustelemaan ja 

selvittämään työntekijöille ja mahdollisesti tuomioistuimelle, missä määrin tarjottava työ on 

vähentynyt tai vähentyy työsuhteen päättyessä; missä määrin on perusteltua vähentää 

työntekijöitä; ja millä tavoin irtisanomiselta voitaisiin välttyä uudelleensijoittamisen tai 

koulutuksen tarjoamisen kautta.64 Työn vähentymisen tulee niin ikään jatkua koko 

irtisanomisajan läpi – mikäli tehtävää työtä tulee tarjolle, työnantajan on selvitettävä, olisiko 

työntekijän työsuhteen jatkaminen mahdollista. Työn määrää ei arvioida pelkästään 

kyseisessä yksikössä, vaan laajemmin yrityksen tai tuotanto-osastojen tasolla.65 Esimerkiksi 

toisella tuotanto-osastolla työskennellyt voidaan siirtää toiselta osastolta eläköityneen 

paikalle, jolloin vältytään irtisanomiselta.  

 
63 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 79. 
64 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 294. Tämä kolmiportainen kysymys auttaa työnantajaa 

hahmottamaan irtisanomisperusteen olemassaoloa.  
65 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 245. 
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Lähtökohtaisesti tehtävien pysyvää vähentymistä ja olennaisuutta arvioidaan siis 

työnantajan suunnitelmista käsin. Työnantajalla on laaja valta ratkaista, miten se 

liiketoimintaansa haluaa kehittää. Työsuhdeturva ei estä työnantajaa esimerkiksi 

lopettamasta kannattavaa liiketoimintaa, jos toimintaa halutaan rationalisoida tai keskittää 

toisaalle.66 Tuomioistuimen tehtävä ei ole arvioida, olisiko työnantaja toisin toimimalla 

voinut välttyä irtisanomiselta – arviointi kohdistuu työn olennaiseen ja pysyvään 

vähentymiseen. Olennainen ja pysyvä vähentyminen edellyttää sinänsä myös yhtiön 

liiketoiminnan arviointia ja toimenpiteen suhteuttamista siihen. Työtehtävien määrän 

pysyminen ennallaan ei myöskään estä työnantajan mahdollisuutta uudelleenjärjestelyyn. 

Työnantajalla voi olla oikeus uudelleenjärjestelyn myötä irtisanoa työntekijän 

kokonaistuloksen parantamiseksi.67 

Kollektiiviperusteen arviointi lähtee puhtaasti yrityksen taloudellisista ja toiminnallisista 

edellytyksistä. Siihen ei sisälly kohtuusarviointia, joten esimerkiksi työnantajan ja 

työntekijän olosuhteita ei vertailla.68 Paanetoja nostaa esiin mahdollisuuden huomioida 

kohtuusnäkökulma siten, että työnantajan lojaliteettivelvollisuus muodostaisi 

vastuunläpimurron.69 Tämä tarkoittaisi, että lojaliteettivelvollisuuden nojalla työnantajan 

tulisi selvittää konsernin tasolla mahdollisuus uusiin tehtäviin siirtämiseen. 

Vastuunläpimurto voisi parantaa työntekijöiden asemaa. On myös muistettava, että 

työntekijän ei työoikeuden päämäärien perusteella tulisi kärsiä oikeudenmenetystä sen takia, 

että työnantaja on järjestäytynyt tietyllä tavalla.70 Toisaalta esitöissä on nimenomaisesti 

mainittu, ettei kohtuusnäkökulmaa säännöksen soveltamisessa tule ottaa huomioon. 

Yleisesti on kuitenkin hyvä huomioida, että työnantajan käsitettä tulisi työoikeuden 

tavoitteiden näkökulmasta tulkita laajentavasti.  

Monissa tilanteissa syntyy kiistaa siitä, että työntekijät ovat erimielisiä siitä, kenellä tulisi 

olla etusija jäädä työn vähentyessä. Valinnan tulisi olla perusteltu, tasapuolinen ja ei-

 
66 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 313. 
67 Tällainen tilanne oli käsillä korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1994:17. KKO totesi, että 

työnantaja saa muuttaa työntekijöiden tehtävänkuvia päästäkseen tiettyyn liiketaloudelliseen 

päämäärään. 
68 HE 157/2000, s. 96 ja Rautiainen – Äimälä 2004, s. 244.   
69 Paanetoja 2019, s. 476. 
70 Selberg 2017, s. 494. Selberg viittaa myös siihen, että ILO-suositukset rakentuvat saman 

periaatteen pohjalle: yleisesti työnantajan vastuuta tulisi arvioida työntekijän näkökulmasta. Samaa 

korostaa myös työoikeuden pakottava luonne. 
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syrjivä.71 Työnantajalla on kuitenkin oikeus valita irtisanottava tarpeensa mukaan ja 

arvioimalla työntekijöiden osaamista ja tarpeellisuutta työtehtävien kannalta, mikä on 

järkeenkäypää. Työnantajan valitessa irtisanottavat työtehtävien muuttumisen lähtökohdista 

käsin työntekijät eivät kohtaa epäoikeudenmukaisuutta. Tätä periaatetta noudattaessa 

ongelma syntyy vasta, kun samaa työtä tekeviä on lukuisia. Työsopimuslaki ei sisällä 

suoraan tai edes epäsuoraan kannanottoa irtisanomisjärjestykseen. Seikkoja, jotka voidaan 

ottaa huomioon, ovat ensinnäkin työntekijän tärkeys ja soveltuvuus työtehtäviin, mutta 

mikään ei estä ottamasta huomioon vaikkapa työsuhteen kestoa tai huoltovelvollisuutta.72 

Monissa työehtosopimuksissa on kuitenkin sovittu irtisanomisjärjestyksistä, joissa asetetaan 

esimerkiksi luottamushenkilöt ja muut edustajat etusijalle.73  

Ruotsissa sääntelyyn on otettu toisenlainen näkökulma, sillä lain mukaan irtisanomisissa on 

noudatettava ns. ”sist in-först ut” -periaatetta, jossa pidempään työsuhteessa ollut asetetaan 

kollektiivisissa irtisanomisissa etusijalle, ja työsuhteen ollessa kestänyt yhtä kauan, on 

vanhempi työntekijä etusijalla.74 LAS 22 § asettaa työnantajalle selkeän järjestyksen ja 

toimintaohjeen irtisanomistilanteissa. Ensin määritellään ne työntekijät, joita tarvitaan 

jatkossakin, ja sen jälkeen työsuhteen kesto ja ikä ratkaisevat. Tosin huomionarvoista on se, 

että työehtosopimuksissa määrätään laajasti irtisanomisjärjestyksestä erikseen. Tilanne 

vastaa siltä osin Suomen järjestelmää, jossa työehtosopimuksissa usein sovitaan 

irtisanottavien valinnasta. Meillä lain tasolla irtisanomisjärjestys on kuitenkin tarkoituksella 

jätetty avoimeksi – ja viime kädessä tuomioistuinten tulkittavaksi. Ruotsissa sovellettava 

sääntö ei ole kuitenkaan poikkeukseton, vaan esimerkiksi uudelleensijoitustarjouksesta 

kieltäytyminen ilman asianmukaista perustetta poistaa etuoikeuden työsuhteen keston 

perusteella.75  

Kollektiiviperusteinen mahdollisuus irtisanomiseen antaa joustavuutta työnantajalle ja 

mahdollisuuden sopeuttaa työvoimaa liiketoiminnan muutoksissa. Irtisanomisperusteena 

 
71 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 492. TSL 2:2 velvoittaa työnantajan kohtelemaan 

työntekijöitään tasapuolisesti. 
72 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 523 ja s. 533-534. Nähdäkseni on kuitenkin oltava 

varovainen annettaessa merkitystä huoltovelvollisuudelle. Onko perusteltua asettaa perheellinen 

etusijalle perheettömään nähden? Ovatko suurperheet vai yksinhuoltajat etusijalla? Miten etusija 

määräytyy oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti? 
73 Esimerkiksi Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa 15.05.2018 4/2018 vuosille 2020 ja 

2021 voimassa olleen sopimuksen 43:6.1:n mukaan luottamusmiehen työsopimus voidaan päättää 

pääsääntöisesti vain tuotantolaitoksen toiminnan täydellisessä keskeytyksessä. 
74 Numhauser-Henning – Rönnman 2010, s. 384. 
75 Westfelt ym. 2014, s. 208. Teoksessa viitataan ratkaisuihin AD 2005 nr 57, AD 1996 nr 144 ja AD 

2009 nr 50. 
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kollektiiviperusteet ovatkin varsin tavallisia, joten niistä aiheutuneita epäselvyyksiä syntyy 

paljon. 

 

2.2.3 Purkamisperuste 

 

Työsuhde voidaan irtisanomisen lisäksi purkaa individuaaliperusteella päättyväksi heti 

ilman irtisanomisaikaa erittäin painavasta syystä (TSL 8:1). Tällöin laiminlyönti on 

säännöksen edellyttämällä tavalla niin vakava, ettei työnantajalta- tai tekijältä voida 

kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajaksi. Purkamisperusteen 

arvioinnissa tulee lähteä TSL 7:2:n irtisanomisperusteen arvioinnista, minkä vuoksi 

purkamissäännös on jätetty tätä avoimemmaksi.76 Purkaminen on mahdollista toistaiseksi 

voimassa olevien työsopimusten lisäksi määräaikaisissa työsopimuksissa.77 

Tarkoituksena on, että purkamisperuste edellyttää vielä ”pari astetta” vakavampaa 

rikkomusta tai laiminlyöntiä, joten sitä on tarkoitus soveltaa varsin harvoin. Säännöksen 

sanamuodon perusteella myös kohtuusnäkökulmat tulisi ottaa huomioon, mikä vahvistaa 

edelleen ajatusta purkamisen viimesijaisuudesta. Työntekijän kannalta purkamistilanne 

tarkoittaa sitä, että hänelle ei jää lainkaan aikaa varautua työsuhteen päättymisen jälkeiseen 

aikaan ja myös taloudellinen turva jää heikommaksi, kun irtisanomisaikaa tai sen palkkaa ei 

tule. Purkamisperusteen arvioinnissa käytettävät perusteet vastaavat muutoin pääosin 

kohdassa 2.2.1 käsiteltyä. Kuten todettua, purkaminen ei ole mahdollista tuotannollisiin tai 

taloudellisiin syihin vedoten. Näissä tilanteissa työnantajan tulee sen sijaan turvautua 

irtisanomis- ja lomautusoikeuteensa.78 

 

2.2.4 Liikkeen luovutus, yrityssaneeraus, konkurssi tai työnantajan kuolema 

 

Seuraavaksi käsitellään lyhyesti muutamia erityistilanteita, joista on säädetty TSL 7 luvussa 

ja joiden vastainen päättäminen oikeuttaa TSL 12:2:n päättämiskorvaukseen. 

Liikkeen luovutus määritellään TSL 1:10:ssa tilanteeksi, jossa työnantajan toiminnallinen 

osa luovutetaan toiselle työnantajalle, jos luovutettava liike tai sen osa pysyy luovutuksen 

 
76 HE 157/2000, s. 109. 
77 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 19. 
78 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 79. 
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jälkeen samana tai samankaltaisena. Liikkeen luovutuksessa päämääränä on toiminnallisen 

kokonaisuuden muodostavan liiketoiminnan sopimusperusteinen siirtäminen 

luovutuksensaajalle, jonka alaisuuteen luovutuksen kohteena olleessa yksikössä 

työskennelleet työntekijät automaattisesti siirtyvät.79 Kuten nimenomaisesti TSL 1:10:ssa 

määrätään, edellytetään lisäksi, että toiminta jatkuu samankaltaisena. TSL 7:5 kieltää 

nimenomaisesti irtisanomisen pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella. 

Liikkeenluovutussääntely perustuu olennaisilta osin neuvoston direktiiviin 2001/23/EY (aik. 

77/187/ETY ja muutosdirektiivi 98/50/EY), jota jäsenvaltioiden on sovellettava ja 

noudatettava.  

Liikkeen luovutuksen käsitteeseen ei irtisanomisoikeutta arvioitaessa ole syytä kiinnittää 

erityisen suurta huomiota, sillä se ei muodosta itsenäistä irtisanomisperustetta. Tämä 

tarkoittaa, että liikkeen luovutustilanteessa arviointi perustuu muihin TSL 7 luvun 

säännöksiin. Irtisanominen edellyttää näin kokonaisarviointia, asiallista ja painavaa syytä 

sekä henkilökohtaisen tai kollektiivisen irtisanomisperusteen täyttymistä.80 Sinänsä liikkeen 

luovutukseen liittyy useimmiten organisaatiomuutoksia ja työn uudelleenjärjestelyä, joten 

kollektiiviperusteinen irtisanomisperuste voi täyttyä TSL 7:4:n edellytysten pohjalta. 

Liikkeen luovutus ei näin itsessään estä tai mahdollista irtisanomista luovuttajalle tai 

luovutuksensaajalle. Tärkeää on kuitenkin huomata, että liikkeen luovutusta koskevien 

määräysten kiertäminen on kiellettyä: luovuttajan irtisanomisoikeus juuri ennen luovutusta 

on rajoitettua. EU-tuomioistuimen käytännössä tämä on todettu sillä, että keinotekoinen 

irtisanominen juuri ennen liikkeenluovutusta aiheuttaa sen, että työsuhdetta pidetään 

edelleen voimassa olevana. Arvioinnin tulee olla objektiivista ja perustua 

yksittäistapauksellisiin olosuhteisiin.81  

Saneerausmenettely tarkoittaa järjestelyä, jolla pyritään varmistamaan taloudellisiin 

vaikeuksiin joutuneen yrityksen toimintaedellytyksiä. Saneerausmenettelyllä pyritään 

pelastamaan konkurssilta yrityksiä, joilla arvioidaan vielä olevan elinkelpoisuutta.82 

Yrityssaneerauksesta säädetään laissa yrityksen saneerauksesta (47/19939). Saneerauksen 

vaiheista voidaan erottaa saneerausmenettely- ja saneerausohjelmavaihe.83 

 
79 Koskinen 2003, s. 60. Liikkeen luovutuksesta on erotettava esimerkiksi alihankintana 

hankittavaksi siirretty toiminnan osa. 
80 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 668. 
81 ks. tuomio C-101/87 – Bork International v Foreningen av Arbejdsleder i Danmark.  
82 Koulu – Lindfors- Niemi 2017, luku IV, kohdasta 1. Johdanto Yrityssaneeraus 

oikeusjärjestelmässä. 
83 Koskinen 2003, s. 64.  
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Saneerausmenettely kuvaa aikaa ennen saneerausohjelman vahvistamista. Työsopimuslain 

7:7:ssa on säädetty saneerausmenettelyssä noudatettavasta irtisanomisoikeudesta. 

Säännöksen mukaan saneerausmenettelyssä oleva työnantaja saa irtisanoa työsuhteen 

kahden kuukauden irtisanomisaikaa käyttäen, jos  

1) irtisanomisen perusteena on sellainen saneerausmenettelyn aikana 

suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin 

torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

tai 

2) irtisanomisen perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen 

toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla, 

tai perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta 

syystä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman 

vähentämistä. 

Ensimmäinen kohta koskee aikaa ennen saneerausohjelman vahvistamista ja jälkimmäinen 

aikaa saneerausohjelman toteuttamisaikana.84 Kuten TSL 7:7:n sanamuodosta havaitaan, 

saneerausmenettelyssäkin irtisanomisoikeus perustuu useimmiten kollektiivisen 

irtisanomisperusteen (TSL 7:3) arviointiin. Esimerkiksi 1 momentin sanamuoto edellyttää 

sekä TSL 7:3:n täyttymistä että välttämättömyyttä konkurssin torjumiseksi – tästä havaitaan, 

että säännöksessä työnantajan kannalta olennaista on kahden kuukauden irtisanomisaika 

työsuhteen kestosta riippumatta, eikä alennettu irtisanomiskynnys. Työnantajahan voisi 

irtisanoa työntekijän TSL 7:3:n perusteella työn vähentyessä olennaisesti ja pysyvästi myös 

ilman vallitsevaa konkurssin uhkaa. Toisaalta 2 momentissa irtisanomisoikeus on myös, 

vaikkei työ vähene TSL 7:3:ssa mainitulla tavalla: vaihtoehtoisena perusteena on 

vahvistetun saneerausohjelman mukainen taloudellisesta syystä johtuva järjestely. 

Konkurssin voi määritellä menettelyksi, jolla velallisen koko varallisuus yhdellä kertaa 

käytetään kaikkien hänen velkojensa maksamiseen niin pitkälle kuin se riittää.85 TSL 7:8.1:n 

 
84 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 711-712. 
85 Koulu – Lindfors – Niemi 2017, luku I, kohdasta 2 Konkurssin tarkoitus. Konkurssilain 1 § 

täydentää määritelmää. Säännöksen mukaan velallisen asettaa konkurssiin tuomioistuin velkojan tai 

velallisen hakemuksesta, ja velallisen omaisuutta, myymistä ja konkurssipesän hallintoa hoitamaan 

määrätään pesänhoitaja. Käytännössä konkurssi päättää näin ollen konkurssiin määrätyn velallisen 

liiketoiminnan. 
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mukaan kun työnantaja asetetaan konkurssiin, työsopimus saadaan sen kestosta riippumatta 

molemmin puolin irtisanoa päättymään 14 päivän irtisanomisajalta. Työnantajan tulee 

huomata, että irtisanomisoikeus alkaa vasta velallisen asettamisesta konkurssiin ja on 

voimassa ainoastaan konkurssitilan ajan86: tätä ennen tehtyjä irtisanomisia arvioidaan TSL 

7 luvun muiden säännösten pohjalta. Aiempi perusteeton päättäminen ei mitätöidy 

konkurssitilan alkamisella – aiempaa irtisanomista tulee arvioida sen hetkisen tilanteen 

perusteella. Toisaalta ennen konkurssitilan määräämistä taloudelliset vaikeudet ovat usein 

jatkuneet jo kauan, joten perusteita taloudellisille ja tuotannollisille syille irtisanomiselle 

voitaneen usein löytää.  

Konkurssipesän irtisanomisoikeus on hyvin laaja, eikä edellytä asiallisen ja painavan syyn 

arviointia.87 Mikäli konkurssipesän toimesta liiketoiminta tai sen osa luovutetaan eteenpäin, 

konkurssiperusteiset irtisanomiset ennen kuin työsuhde ehtii päättyä jäävät tällöin 

vaikutuksettomiksi.88 Tällöin liikkeen luovutusta koskevat säännökset soveltuvat 

liiketoimintaan, jota jatketaan luovutuksensaajan toimesta. 

Kun työnantaja on luonnollinen henkilö tai yritystoimintaa harjoitetaan yksityisliikkeen 

muodossa, irtisanomisperusteena voi olla myös työnantajan kuolema. TSL 7:8.2:n mukaan 

työnantajan kuoltua kuolinpesän osakkaat tai työntekijä voivat irtisanoa työsopimuksen sen 

kestosta riippumatta 14 päivän irtisanomisajalla. Säännöksen mukaan irtisanomisoikeutta on 

käytettävä kolmen kuukauden kuluessa työnantajan kuolemasta. Kolmen kuukauden 

kuluttua kuolemasta mahdollista irtisanomista tulee arvioida muiden TSL 7 luvun 

säännösten mukaan ja irtisanomisaika määräytyy tavanomaiseen tapaan.89 

 

2.2.5 Koeaikapurku 

 

Koeaikapurku oikeuttaa päättämiskorvaukseen lain nimenomaisen säännöksen perusteella 

(TSL 12:2). TSL 1:4:n mukaan työsopimuksen osapuolet voivat sopia työnteon 

 
86 HE 157/2000, s. 107. 
87 Koskinen 2003, s. 65. Esimerkiksi määräaikaiset ja raskaana olevat työntekijät, jotka muissa 

tilanteissa saavat erityissuojaa irtisanomiselta, ovat irtisanottavissa konkurssitilan perusteella. 
88 Ks. KKO 1996:10, jossa liikkeen luovutus tapahtui 7.11.1991, ja työsuhteet oli konkurssitilan 

perusteella irtisanottu päättymään 8.11.1991. Työsopimusten irtisanominen jäi vaikutuksettomaksi.  
89 HE 157/2000, s. 107. 
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aloittamisesta alkavasta ja enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta.90 Koeaika 

alkaa työnteon alkamisesta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa, kunhan 

purkaminen ei tapahdu syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla 

perusteilla (TSL 1:4.4). Koeaikasäännös mahdollistaa työsuhteen purkamisen työsuhteen 

alussa, kunhan asialliset perusteet siihen ovat olemassa. Työnantajan purkaessa työsuhteen 

koeajalla asiallisena syynä ei pidetä ainakaan työnantajasta johtuvaa syytä tai olemassa 

olevaa kollektiiviperustetta.91 Koeajan on tarkoitus olla käytössä vain kerran ja laissa rajatun 

ajanjakson verran, joskin vanhan työntekijän ottaminen uudelleen töihin voi mahdollistaa 

uuden koeajan alkamisen sallimisen.92 Työehtosopimuksiin on voitu ottaa määräys 

koeajasta, mistä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle työsopimusta tehtäessä, jotta 

koeaikaan voitaisiin soveltaa työehtosopimusta (TSL 1:4.3). 

Syrjivyydellä voidaan viitata TSL 2:2.1:n tasapuolisen kohtelun velvoitteiseen. 

Koeaikapurku edellyttää myös, ettei se ole syrjivä yhdenvertaisuuslain tai tasa-arvolain 

perusteella. Esimerkiksi koeaikapurku raskauden perusteella on tasa-arvolain vastainen (ks. 

esim. KKO 1992:793). Epäasiallinen peruste viittaa siihen, että perusteen on oltava todellinen 

ja liityttävä työntekijän suoriutumiseen tai työyhteisöön sopeutumiseen.94 Esimerkiksi 

työnantaja harhaanjohtaminen rekrytointivaiheessa tai puutteelliset työtaidot voivat 

oikeuttaa koeaikapurkuun.95 Epäasiallisena perusteena voidaan pitää esimerkiksi 

työnantajan virheellistä käsitystä työntekijän työsuorituksesta, työsuhteeseen 

vaikuttamattomia seikkoja tai taloudellisia ja tuotannollisia syitä. Koeaikapurun kynnys on 

näin matalampi kuin työsuhteen irtisanominen muuten, mutta se edellyttää työnantajalta 

asiallista ja perusteltua syytä. 

 

 
90 Koeaikaa on pidennetty vastikään neljästä kuuteen kuukauteen, ks. HE 105/2016, s. 23. 

Lakimuutoksen tavoitteena oli mm. madaltaa pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä palkata 

työntekijä. 
91 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 23 ja 48. 
92 Ratkaisussa KKO 1995:103 työsuhteiden välillä oli 8 kuukautta, mikä riitti olosuhteet huomioon 

ottaen siihen, että koeaikaehto oli pätevä. Koeaikaehdon ottaminen uudelleen työsopimukseen 

edellyttää pitkähköä aikaa työsuhteiden välissä tai hyvin erilaisia työtehtäviä. Ratkaisussa ehdon 

hyväksyttävyyttä puolsi työtehtävien erilaisuus, suurempi vastuualue ja uudet asiakkaat.  
93 Ratkaisussa jäi näyttämättä, että A olisi laiminlyönyt työtehtäviään tai että hän olisi osoittautunut 

sopeutumattomaksi. Koeaikapurku oli perustunut A:n raskauteen ja sukupuoleen.  
94 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 49. 
95 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 50-53. 
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2.2.6 Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ilman perustetta 

 

Työsopimus on TSL 1:3.2:n mukaan voimassa toistaiseksi, jollei sitä perustellusta syystä ole 

tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista 

työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Pääsääntönä pidetään siis 

toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta ja poikkeuksellisena työnä määräaikaista 

työsuhdetta.96 Perusteltuna syynä voidaan pitää työn luonnetta, sijaisuutta, harjoittelua tai 

muuta perustetta, joka liittyy yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön.97 Työtä voi olla 

tarjolla vain sesonkikaudeksi, rajoitetuksi ajaksi tai tietyn tehtävän valmiiksi suorittamiseksi. 

Määräaikaisia työsopimuksia rajoittava yleissäännös on pakottava, kun määräaikaisuus on 

työnantaja-aloitteista.98 Myöhemmällä toistuvien määräaikaisten sopimusten kiellon 

säännöksellä (TSL 1:1.3) on vielä korostettu sitä, että pysyviksi luonnehdittavissa töissä 

työnantaja ei saa kiertää toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen työsuhdeturvaa.99  

Määräaikaisia työsuhteita säätelee myös määräaikaista työtä koskeva direktiivi 1999/70/EY. 

Keskeistä sisältöä on 4 lausekkeen toteamus, ettei määräaikaisiin työntekijöihin saa soveltaa 

epäedullisempia ehtoja kuin vastaaviin vakituisiin työntekijöihin, vaan erilaisten 

työsuhteissa tulee noudattaa suhteellisesti yhtä edullisia ehtoja (ns. pro rata temporis -

periaate). Direktiivin vaikutukset eivät ole olleet yhtäläisiä, sillä joissain jäsenvaltioissa se 

on parantanut määräaikaisten työntekijöiden suojaa, ja toisaalla määräaikaisten 

työsopimusten soveltamisala laajentui.100 EU-sääntelyn valossa on siis ollut tarpeen säätää, 

että määräaikaisten työntekijöiden irtisanomisen tulee olla rajattua.  

TSL 12:2:n päättämiskorvaussäännöksessä ei suoraan viitata määräaikaisen työsopimuksen 

perusteettomaan jatkamatta jättämiseen tai muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi 

korvausperusteena. Esitöissä ei myöskään oteta tähän kantaa.101 Oikeuskirjallisuudessa on 

katsottu, että oikeus korvaukseen kuitenkin olisi, vaikkei työsopimusta olisi irtisanottu tai 

purettu.102 Myös työtuomioistuin on tuominnut korvauksen TSL 12:2:n perusteella, kun 

 
96 ks. O’Connor 2013, s. 52. EU:ssa kuuden kuukauden ja sitä lyhyemmät työsuhteet on määritelty 

epätyypilliseksi, poikkeavaksi työksi.  
97 HE 157/2000, s. 60. 
98 Tiitinen – Kröger 2012, s. 119. 
99HE 239/2010, s. 1-4. Toistuvat määräaikaiset työsopimukset kiellettiin nimenomaisesti 

säännöksellä vuoden 2017 alusta lukien.  
100 O’Connor 2013, s. 53 Ranskassa määräaikaisten sopimusten tekeminen mahdollistui entistä 

useammissa tilanteissa, kun taas esimerkiksi Irlannissa työntekijöiden suoja parantui. 
101 HE 157/2000, s. 117-119. 
102 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 556. 
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tuotannollista tai taloudellista syytä määräaikaisen työsopimuksen päättyessä ei ollut (TT 

2009-34). Kuitenkin kyseisen ratkaisun perusteluissa todetaan, että korvaus tuomitaan 

työehtosopimuksen irtisanomissuojasopimuksen perusteella TSL 12:2:n säännöstä 

soveltaen. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:45 todennut, että työntekijän oikeus 

päättämiskorvaukseen määräaikaisen työsopimuksen perusteella edellyttää, että työnantajan 

menettely sisältää vastaavasti loukkaavia piirteitä kuin yleensä työsopimusta 

perusteettomasti purettaessa. KKO:n kanta on näin ollut oikeuskirjallisuudessa esitettyä 

linjaa tiukempi.  Työntekijää turvaa kuitenkin se, että hänen hyväkseen voidaan tuomita 

irtisanomisajan palkka ja lomakorvaus, vaikkei työsopimuksen päättyminen olisi ollut 

loukkaava.103  

Voidaan siis todeta, että päättämiskorvaus voi tulla kyseeseen määräaikaisen työsopimuksen 

perusteella, mikäli sen päättymiselle ei ole asiallisia syitä ja päättäminen on ollut työntekijää 

loukkaava. Lisäksi työehtosopimuksissa on voitu sopia TSL 12:2:n soveltamisesta. 

 

2.2.7 Työsopimuksen purkautuneena pitäminen 

 

Päättämiskorvaukseen oikeuttavasta työsopimuksen päättämisestä on kyse myös, kun 

työsopimusta pidetään purkautuneena perusteettomasti. Työsopimusta voidaan pitää 

purkautuneena, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää104 

ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen (TSL 8:3.1). Saman pykälän 3 

momentin mukaan purkautuminen peruuntuu, jos osapuolella on ollut sille hyväksyttävä 

este. Pääsääntöisesti syystä on ilmoitettava esimiehelle, mutta ilmoituksen riittävyys tulee 

suhteuttaa työpaikan käytäntöihin. Oikeuskäytännössä riittäväksi on katsottu, että työnantaja 

on voinut perustellusti olettaa poissaolon syyn.105  

 
103 Ratkaisussa KKO 2019:45 korkein oikeus hyväksyi alempien oikeusasteiden tuomitseman 

irtisanomisajan palkan ja lomakorvauksen. Myös alemmat oikeusasteet olivat sitä mieltä, ettei 

päättämiskorvaukselle ollut edellytyksiä. 
104 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 175. Seitsemällä päivällä tarkoitetaan lähtökohtaisesti 

kalenteripäiviä. Näin ollen useimmiten viiden työpäivän poissaolo riittää. 
105 Ks. esim. KKO 1990:135. Ratkaisussa jalkansa murtanut työntekijä oli ollut poissa työstä yli 

viikon sairausloman päättymisen jälkeen. Voitiin kuitenkin katsoa, että työnantaja oli pystynyt 

päättelemään poissaolon syyn ja että sille edelleen oli pätevä syy. Esitöissä viitataan nimenomaisesti 

mm. tähän ratkaisuun ja todetaan, että uutta työsopimuslakia tulee tulkita vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaisesti. HE 157/2000, s. 111.  
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Purkautuneena työsopimusta voidaan siis pitää kahdessa tilanteessa: 1) kun työntekijä on 

ilmoittamatta ollut poissa seitsemän päivää ilman pätevää syytä ja 2) kun poissaolosta 

sinänsä on ilmoitettu, mutta sille ei ole ollut hyväksyttävää syytä. Ensimmäisessä tilanteessa 

poissaololle voisi sinänsä olla pätevä syy, mutta syystä tai toisesta työntekijä ei tätä 

ilmoita.106 Kyse voi siis tavallaan olla menettelyvirheestä, jossa poissaolosta muodostuu 

luvaton ilmoittamatta jättämisen perusteella. Toisessa tilanteessa poissaolo itsessään on 

perusteeton. Työnantajan ja työntekijän ollessa erimielisiä poissaolo-oikeudesta on 

työnantajalla tulkintaetuoikeus.107  

Työsopimuksen perusteeton purkautuneena pitäminen on voinut myös perustua tilanteeseen, 

jossa työsopimuksen ehtoja on muutettu ilman irtisanomismenettelyä.108 Lisäksi 

purkautuneena pitämistä koskevia säännöksiä voidaan soveltaa myös tilanteeseen, jossa 

lomautettu työntekijä ei tule töihin viikon ilmoitusajan jälkeen.109 Tilanteet, joissa 

työsopimusta on pidetty purkautuneena, ovat näin hyvin vaihtelevia. 

 

2.2.8 Muita tilanteita 

 

TSL 12:2:n nojalla päättämiskorvaukseen on oikeutettu työntekijä, joka on purkanut 

työsopimuksen TSL 8:1:n perusteella johtuen työnantajan tahallisesta tai huolimattomasta 

menettelystä. TSL 8:1.2:n mukaan työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus työnantajan 

rikkoessa tai laiminlyödessä työsopimuksesta tai laista johtuvia olennaisia velvoitteitaan 

vakavasti. Työntekijältä edellytetään näin kohtuullista sietämistä, mutta rikkomuksen ollessa 

olennainen ja tuottaessa vakavaa haittaa purkamiskynnys voi täyttyä.110Arviointi on 

kokonaisarviointia. Vakavia laiminlyöntejä voivat olla palkanmaksun laiminlyönti, 

epäasiallinen käytös, työturvallisuuden laiminlyönti, harhaanjohtaminen tai työsopimuksen 

 
106 Tiitinen – Kröger 2012, s. 670. 
107 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 177. 
108 KKO 2016:80. Ratkaisussa yhtiö oli ilmoittanut työntekijöilleen vanhan toimipaikan 

lakkautuksesta ja siirtämisestä toiseen toimipaikkaa yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Työntekijä 

ei ollut saapunut uuteen toimipisteeseen ilmoitetun muuttoajan jälkeen. Koska kyse oli 

työsopimuksen olennaisesta ehdosta, eikä yhtiö ollut vedonnut irtisanomisperusteeseen, ei 

työnantajalla ollut oikeutta pitää työsuhdetta purkautumattomana. (Työsopimuksen olennaisen 

ehdon muuttaminen ilman työntekijän suostumusta edellyttää työsopimuksen muuttamista TSL:n 

irtisanomismenettelyn kautta.) 
109 Rautiainen – Äimälä 2004, s. 178. 
110 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 830-831. 
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mukaisen työn tarjoamatta jättäminen.111 Vaikka työntekijä onkin työoikeuden heikompi ja 

suojattava osapuoli, lojaliteettivelvollisuus sitoo myös työntekijää, ja työnantajan edut on 

otettava huomioon. Siksi voidaan katsoa, että työntekijän tulee ensisijaisesti ilmoittaa 

epäkohdista ja selvittää, miksi työnantaja ei toimi velvoitteidensa mukaisesti. 

Lojaliteettivelvollisuus korostaa myös sitä, että TSL 8:1 sisältää vain yleiset edellytykset 

purkamiselle, mutta varsinainen purkamisoikeus ratkeaa vasta teon tai laiminlyönnin 

perusteella.112 

Oikeuskäytännössä on lisäksi vahvistettu, että työntekijällä on oikeus päättämiskorvaukseen 

myös hänen valitessaan lievempi seuraamus eli irtisanoutuessaan työsuhteesta työnantajan 

menettelyn perusteella purkamisen sijaan.113 Keskeistä on kuitenkin, että purkamisen 

edellytykset olisivat täyttyneet. 

Mikäli työsuhteen päättävä päättämissopimus osoittautuu pätemättömäksi, voi työntekijällä 

syntyä tällöin oikeus päättämiskorvaukseen. Päättämissopimuksessa työnantaja- ja tekijä 

voivat sopia esimerkiksi sopia työnantajan maksamasta kokonaiskorvauksesta, työntekijän 

sitoutumisesta olematta vaatimatta TSL 12:2:n päättämiskorvausta ja työnantajan 

vapauttamisesta työn tarjoamisvelvoitteesta. Ratkaisussa KKO 2019:76 sopimus työsuhteen 

päättämisestä katsottiin pätemättömäksi, millä perusteella A:lla oli oikeus 

päättämiskorvaukseen. Tällaisen päättämissopimuksen pätevyyttä arvioidaan soveltamalla 

sopimusoikeudellisia periaatteita työoikeudelliseen sääntelykehykseen.  

Kun sopimuksen teon edellytykset ovat toteutuneet sopimuksen tekohetkellä, eikä 

sopimuksen tekoa rasita pätemättömyysperusteet, solmittu sopimus sitoo osapuolia.114 

Vaikka TSL 13:6:ssä säädetään, että sopimus, jolla vähennetään työntekijälle tämän lain 

mukaan tulevia oikeuksia ja etuja on mitätön, saa työntekijä luopua sopimuksella 

oikeudestaan esimerkiksi päättämiskorvaukseen.115 Sopimuksen pätevyyden arvioinnissa 

keskeistä on harkita oikeustoimilain valossa, onko työntekijä ollut riittävän tietoinen 

 
111 Ks. HE 157/2000, s. 110. 
112 Ks. Ollila 2017, s. 911 ja s. 913 lojaliteettiperiaatteesta ja sen soveltumisesta työntekijään. 
113Helsingin HO 27.11.2009 S 08/1912. Ratkaisussa hovioikeus katsoi käräjäoikeuden kanssa 

samaan tapaan, että M:llä olisi ollut oikeus purkaa työsopimus työnantajan laiminlyömän 

palkanmaksun vuoksi. Tällä perusteella kyse oli TSL 12:2:n mukaisesta perusteesta. 
114 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 864. 
115 Huldén 2014, s. 547. 
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sopimuksen merkityksestä ja sisällöstä, ja onko hänellä ollut riittävästi aikaa harkita asiaa.116 

Esimerkiksi painostaminen, harhaanjohtaminen ja erehdyttäminen voivat muodostaa 

pätemättömyysperusteen.117 Tässä yhteydessä ei kuitenkaan käsitellä sen tarkemmin 

päättämissopimuksen pätevyyttä, vaan tuodaan lähinnä esiin mahdollisuus, että tällaisen 

sopimuksen ollessa pätemätön, voidaan työntekijälle tuomita päättämiskorvausta TSL 

12:2:n nojalla.  

 

 

3 Työnantajan korvausvelvollisuus työsopimuslain 12 luvun 2 §:n nojalla 

 

3.1 Säännöksen soveltamisala, sisältö ja merkitys sovintosopimuksissa 

 

Kun työsuhde on päätetty perusteettomasti, on työntekijällä oikeus korvaukseen tai 

hyvitykseen riippuen kulloinkin kyseessä olevasta tilanteesta. Päättämistilanteissa korvaus 

maksetaan erityissäännöksen perusteella, eikä yleistä työsuhteiden 

vahingonkorvausvelvollisuutta (TSL 12:1) sovelleta. Tämän vuoksi päättämiskorvaus onkin 

yksinomainen korvaus, joka kattaa kokonaan päättämisestä aiheutuneen vahingon.118 

Toisaalta asia ei yksiselitteisesti ole näin, sillä tasa-arvolaissa, YTL:ssä ja YVL:ssä on myös 

hyvitysjärjestelmiä, jotka voivat soveltua päättämistilanteeseen. Päättämiskorvaus 

määräytyy sen sijaan TSL:n 12 luvun 2 §:n perusteella, jossa säädetään seuraavasti: 

Työnantaja, joka on tässä laissa säädettyjen perusteiden vastaisesti päättänyt 

työsopimuksen, on määrättävä maksamaan korvausta työsopimuksen 

perusteettomasta päättämisestä. Jos työntekijä on purkanut työsopimuksen 8 

luvun 1 §:ssä säädetyllä perusteella, joka on johtunut työnantajan tahallisesta 

tai huolimattomasta menettelystä, työnantaja on määrättävä maksamaan 

korvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä. Yksinomaisena 

korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden 

palkka. Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle ja 

 
116 Ratkaisussa KKO 2019:76 sopimuksen käänsi pätemättömäksi nimenomaan se, että sopimuksen 

tekotilanne oli tullut yllättäen, ja A:n oli tullut tehdä päätös lyhyellä harkinta-ajalla. Sopimuksen teon 

tilanteessa oli ilmeisesti ilmennyt myös painostusta työnantajan puolelta. 
117 Kavasto 2020, s. 173. 
118 Paanetoja – Kärkkäinen – Lohi 2019, s. 284. Kyse on siis ns. täyden korvauksen periaatteesta. 
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jäljempänä 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetulle luottamusvaltuutetulle suoritettavan 

korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden palkka. 

Päättämistilanteita, jotka koskevat 12 luvun 2 §:n korvausta ja työsopimuksen päättämistä 

työsopimuslain mukaan, on eritelty luvussa 2. Erilaisia työsopimuslaissa säädeltyjä 

tilanteita, joissa korvaus voi tulla kyseeseen, ovat työsuhteen irtisanominen 

henkilöperusteisilla ja taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä ja työsuhteen purkaminen. 

Lisäksi erikseen laissa säädeltyjä päättämistilanteita ovat liikkeen luovutuksen, 

saneerausmenettelyn ja työntekijän konkurssin yhteydessä tehdyt päättämiset. Myös 

työnantajan kuolemaa koskeva tilanne on säädelty. Muita mahdollisia päättämistilanteita 

ovat työsuhteen purku koeajalla, määräaikaisen työsopimuksen solmiminen ilman perustetta 

ja työsopimuksen purkautuneena pitäminen. On vielä tilanteita, joissa työsuhteen 

päättämisestä tehty sopimus osoittautuu pätemättömäksi, millä perusteella on vahvistettu 

oikeus TSL 12:2:n korvaukseen. 

Päättämistilanteet koskevat useimmiten työnantajan suorittamaa päättämistä. 

Päättämiskorvausta säätäessään lainsäätäjä on nimenomaan halunnut, että korvaus soveltuu 

sekä individuaali- että kollektiiviperusteisiin päättämisiin.119 Toisaalta työntekijän oikeutta 

päättämiskorvaukseen ei estä tämän itse suorittama päättäminen työnantajasta johtuvasta 

syystä TSL 8:1:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Tämä kuvastaa säännöksen funktiota 

työntekijän suojana vahvempaa osapuolta vastaan. 

Nimensä mukaisesti korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä koskee vain itse 

päättämisestä maksettavaa korvausta, joten mikäli työnantajan olisi tullut maksaa 

irtisanomisajan palkka, tuomitaan se maksettavaksi päättämiskorvauksen ohessa erikseen.120  

Irtisanomisajan palkan tuomitseminen ei oikeuskäytännön mukaan vaikuta 

päättämiskorvauksen arviointiin tai sen suuruuteen.121 

Joissain työehtosopimuksissa voidaan sopia toisin TSL:n päättämiskorvausta koskevan 

sääntelyn soveltamisesta, mutta pääsääntöisesti sopiminen tapahtuu ainoastaan työntekijän 

eduksi. Yleistä on, että työehtosopimuksissa sanktioidaan myös työehtosopimusten vastaiset 

päättämiset.122 Näitä työsopimuslaki ei sinänsä kata, joskin työehtosopimuksen vastaisuus 

 
119 HE 157/2000, s. 119. 
120 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1051. 
121 ks. Kouvolan HO 18.12.2007 S 07/509. 
122 Paanetoja – Lohi – Kärkkäinen 2019, s. 285. 
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voinee olla korottava seikka korvauksen määrälle – se ilmentää työnantajan 

piittaamattomuutta tätä sitovasta sopimuksesta. 

Samaa päättämiskorvaussäännöstä sovelletaan sekä tuomioistuinten tuomitsemaan 

ratkaisuun että työsuhteen osapuolten sopimukseen perusteettoman päättämisen perusteella 

maksettavasta korvauksesta. Huldénin mukaan voidaan katsoa, että oikeus korvaukseen 

syntyy ex lege, eikä oikeuden syntyminen edellytä tuomioistuinprosessia.123 Käytännössä 

tämä ajatus sisältyy jo itsessään TSL:n säännöksiin, sillä muutoin sovintosopimusten 

pohjaedellytyksenä tulisi olla tuomioistuimen vahvistus oikeuden syntymisestä. Molempien 

osapuolten kannalta on kuitenkin edullista, että päättämisestä voidaan myös sopia. Mikäli 

työsuhteen päättämisperuste on riitainen, voivat osapuolet päätyä pitkään, raskaan ja kalliin 

tuomioistuinkäsittelyn sijaan sovintoon maksettavasta korvauksesta joko ennen 

oikeudenkäyntiä tai sen aikana. Työnantajaa sopimiseen voi kannustaa myös liiketoiminnan 

suojaaminen mainehaitoilta.124  

Tärkeää on erottaa tällainen päättämiskorvausta koskeva sovintosopimus työsopimuksen 

päättämissopimuksesta125 ja mahdollisesti sen sisältämästä korvauksesta, jossa osapuolet 

sopivat yhteisesti työsuhteen päättämisestä ja siitä maksettavasta korvauksesta (erosopimus, 

lähtösopimus tai ns. kultainen kädenpuristus).126 Termien oikeaoppinen käyttö on tärkeää, 

sillä esimerkiksi työttömyysturvan ja verotuksen kannalta erilaisia sopimuksia kohdellaan 

eri tavoin. Tässä tutkielmassa käytetään TSL:n 12:2:ta koskevasta sopimuksesta nimeä 

sovintosopimus. Päättämiskorvausta koskevat sopimukset voidaan erottaa erokorvauksesta 

Moilasen mukaan ainakin seuraavista seikoista: 

o vahingonkorvausta koskeva luonne on todettu tuomioistuimen päätöksellä (tai 

vahvistettu) tai järjestöjen välisessä sopimuksessa; 

o sopimus on tehty työsopimuslain edellyttämällä tavalla; 

o työnantaja on päättänyt työsuhteen ja päättäminen on osoittautunut lainvastaisesti, 

minkä jälkeen asiasta sovitaan sopimuksella; ja 

o osapuolten käsitys korvauksen luonteesta.127 

 
123 Huldén 2014, s. 543. 
124 Vakuutusvalvontavirasto 2001, s. 6. 
125 Huomaa aiemmin kohdassa 2.2.8 käsitelty päättämissopimusten pätemättömyys, josta voi syntyä 

työntekijälle oikeus päättämiskorvaukseen. 
126 Moilanen 2010, s. 26. Moilanen käyttää päättämiskorvausta koskevasta sovintosopimuksesta 

nimeä vahingonkorvaussopimus erottamaan sitä lähtö- tai erokorvaussopimuksesta.  
127 Moilanen 2010, s. 248-258. 
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Jos sovintoon päästään oikeudenkäynnin aikana, tuomio voidaan vahvistaa 

tuomioistuimessa lainvoimaiseen tuomioon rinnastuvaksi. Tällaisessa tilanteessa 

tuomioistuin ei pääsääntöisesti ota näyttöä vastaan sopimuksesta, ellei sopimusta ole 

pidettävä ilmeisen lainvastaisena.128 Sovintosopimuksessa voidaan sopia myös muista 

työsuhteen päättämiseen liittyvistä hyvityksistä129, joita käsitellään kohdassa 3.3. 

 

3.2 Asteikkokorvauksen määräytyminen 

  

Korvauksen suuruudesta säädetään TSL:n 12:2.2:n momentissa, että sitä  

määrättäessä otetaan huomioon työtä vaille jäämisen arvioitu kesto ja ansion 

menetys, määräaikaisen työsopimuksen jäljellä ollut kestoaika, työsuhteen 

kesto, työntekijän ikä ja hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai 

koulutustaan vastaavaa työtä, työnantajan menettely työsopimusta 

päätettäessä, työntekijän itsensä antama aihe työsopimuksen päättämiseen, 

työntekijän ja työnantajan olot yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat. 

Korvausta määrättäessä on otettava huomioon mahdollinen samasta teosta 

yhdenvertaisuuslain nojalla tuomittu hyvitys.  

Nimityksellä ”asteikkokorvaus” viitataan usein siihen, että määrättäväksi tulevan 

korvauksen on oltava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä. 

Ala- ja ylärajat eivät kuitenkaan ole ehdottomia. Alarajasta voidaan poiketa, jos 

irtisanominen perustuu tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin, on kyse 

saneerausmenettelyssä tehdystä irtisanomisesta, koeaikapurusta tai työsopimuksen 

päättämisestä yksinomaan TSL 8:1:n purkamista koskevien säännösten vastaisesti (TSL 

12:2.3). Henkilökohtaisten päättämisperusteiden osalta alarajasta poikkeaminen esimerkiksi 

rajattaneen koskemaan vain päättämisiä riittämättömillä purkuperusteilla 

irtisanomisperusteen kuitenkin selvästi ylittyessä.130 Alarajasta poikkeaminen edellyttää 

näin hyviä perusteita etenkin individuaaliperusteisissa päättämisissä. 

 
128 Murto 2005, s. 1245. 
129 ks. Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, s. 23.  
130 Kavasto 2020, s. 152. 
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Asteikon ylempää osaa sovelletaan suhteellisen harvoin. Esimerkiksi työministeriön TSL:n 

seurantatutkimuksessa analysoitiin 36 tapausta, joissa vain muutamassa korvaus on noussut 

yli 10 kuukauden palkkaa vastaavaksi.131 Toisaalta säännöksessä asetetaan korotettu yläraja 

työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle sekä luottamusvaltuutetulle. 

Luottamustehtävissä toimivien irtisanomiskynnys on usein tämän lisäksi vielä muita 

työntekijöitä korkeampi sekä lain että työehtosopimusten perusteella. 

Päättämiskorvausasteikon korotus korostaa näin edelleen luottamusedustajien laajennettua 

työsuhdesuojaa. 

Aina ei ole selvää, miten korvauksen perusteeksi otettava palkka määritellään. Koska 

korvaus rakentuu korvattaville kuukausille, on palkan määrittäminen olennaista. Ajatuksena 

on korvata palkka, jonka työntekijä olisi ansainnut ilman päättämistilannetta: tyypillistä on 

määritellä palkka keskiarvopalkan tai viimeisimmän kiinteän kuukausipalkan mukaan.132 

Lain säännöksessä ei määritellä palkkaa sen tarkemmin, kuin että korvauksena on 

suoritettava määrätyn kuukausimäärän palkka. Oikeuskäytännössä esimerkiksi 

todennäköisesti saatavat optiotulot133, lomakorvaus, säännölliset lisät ja työkorvaukset134 on 

voitu ottaa huomioon palkan määrässä. Ratkaisun KKO 2006:42 perustelujen kohdassa 10 

tiivistetään osuvasti, että ”perusteltua on pyrkiä määrittämään sellainen palkka, jonka 

työntekijä olisi todennäköisesti ansainnut, jos hänen työsuhteensa olisi jatkunut”. Huomioon 

otettavaa palkkaa voivat näin olla kaikki palkan osat, jotka työntekijä todennäköisesti olisi 

saanut työsuhteen jatkuessa. Satunnaista palkkaa tai lisää ei kuitenkaan ole perusteltua ottaa 

huomioon. 

Edellä mainitulla tavalla säännöksessä on mainittu korvauksen suuruuteen vaikuttavia 

seikkoja. Luettelo ei ole tyhjentävä.135 Voidaan näin ajatella, että TSL:ssä luetellut seikat 

 
131 Kairinen ym. 2004, s. 3 ja 77. Seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. perusteettomaan 

päättämiseen liittyvän korvausjärjestelmän toimivuutta. 
132 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1082. 
133 KKO 2006:42. Toisaalta erityistä huomiota tulee kiinnittää palkkaetuuden saamisen 

todennäköisyyteen: eriävän mielipiteen jättänyt oikeusneuvos piti optioiden saantia liian epävarmana 

ks. työntekijälle, eikä katsonut perustelluksi ottaa sitä huomioon palkan määrässä. 
134 Ks. esim. Turun HO 31.1.2019 S 17/1119, jossa ahtaajan ylityökorvauksien katsottiin olevan 

säännönmukaisia, minkä vuoksi ne otettiin huomioon päättämiskorvauksen perusteena olevassa 

palkassa. Ratkaisussa Vaasan HO 25.10.2005 S 04/924 työhön kuului olennaisesti matkustaminen, 

ja hovioikeuden näkemyksen mukaan palkka muodostui peruspalkasta sekä työkomennuksista ja 

ylitöistä suoritetuista korvauksista. Keskeisenä argumenttina oli, että hovioikeus piti perusteltuna, 

että työntekijä olisi jatkossakin tehnyt runsaasti ylityötä ja työkomennuksia, eikä peruspalkka olisi 

vastannut todellisuudessa menetetyn ansion suuruutta.  
135 HE 157/2000, s. 119. 
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ovat arvioinnissa keskeisiä, mutta periaatteessa mikä tahansa työsuhteen päättämisen 

asianmukaisuuteen liittyvä seikka voi vaikuttaa kokonaisarviointiin. Täyden korvauksen 

periaatteen ja kokonaisarvioinnin yhdistyessä herää kysymys, voidaanko aiheutunutta 

vahinkoa ja päättämiskorvausta oikeastaan pitää toistensa synonyymeinä – irtoaako 

päättämiskorvaus todellisesta vahingosta, kun sen mittaaminen perustuu laissa säädettyyn, 

eikä aiheutuneeseen vahinkoon? Jos ajatellaan, että kokonaisarvioinnin tarkoituksena on 

arvioida vahingon suuruutta, eikä mitata korvauksen suuruutta, tarkoitetaan näillä käsitteillä 

samaa. Esimerkiksi työntekijän olosuhteiden vaikutus korvauksen määrään kuitenkin 

osoittaa, että vahinkoa ei käsitellä abstraktina tapahtumana, vaan oikeusvaikutukset 

perustuvat osittain työntekijän yksilöllisiin ominaisuuksiin.136 Voitaneen siis todeta, että 

rikkomuksesta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko tulee mitata ainoastaan kulloinkin 

soveltuvan lainsäädännön tai muiden säännösten perusteella137 myös suomalaisessa 

oikeudessa. Päättämiskorvauksen osalta ja etenkin sen sisältämän aineettoman vahingon 

vuoksi syntynyttä vahinkoa ei ole edes arvioitavissa eristettynä TSL:n säännöksistä.  

Työttömyyden kesto on yleensä hyvin keskeinen korvauksen suuruuteen vaikuttava seikka. 

Työnantaja on korvausvelvollinen lainvastaisen päättämisen aiheuttaman työttömyyden 

ansionmenetyksestä, joka työntekijältä jäi saamatta työnantajasta johtuvan toiminnan 

seurauksena. Ansionmenetyksen määrä perustuu pääosin ennen tuomion antamista 

toteutuneeseen työttömyyteen, mutta korvauksen määrässä voidaan myös arvioida 

hypoteettisesti sellaista työttömyyttä, joka todennäköisin syin tulee toteutumaan tuomion 

antamisen jälkeen.138  

Ansionmenetyksenä voidaan tuomita myös ansionmenetys, joka aiheutuu työntekijän 

saadessa päättämisen jälkeen heikommin palkatun työn – tällöin ansionmenetyksenä on 

aiemman ja uuden työn palkan erotus.139 Uuden työn palkka huomioitaneen vastaavalla 

tavalla kuin aiemmin läpikäyty huomioon otettava palkka: pääsääntöisesti vain peruspalkka 

otetaan huomioon, elleivät lisät kuulu kiinteästi ja käytännössä poikkeuksetta palkkaan. 

Ainakin Ruotsissa käytäntö vaikuttaa muodostuneen perusteettomien päättämisten 

vahingonkorvauksissa sellaiseksi, että vain työntekijän peruspalkka otetaan vähennettävänä 

 
136 Hemmo 1996, s. 257. Tällaisen ajattelun vahingonkorvausoikeudessa Hemmo kuvaa ilmentävän 

hyvinvointivaltiollistumista ja sosiaalisten piirteiden korostumista. 
137 Varuhas 2018, s. 4. Varunas viittaa Iso-Britannian korkeimman oikeuden ennakkoratkaisussa 

tiivistettyyn vahingon määritelmään (AIB Group plc v. Mark Redler & Co Solicitors 2014 UKSC 

58).  
138 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1067. 
139 Tiitinen – Kröger 2012, s. 729. 
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huomioon.140 Käytännössä tällöin haittalisät eivät vähennä työntekijän saamaa korvausta, 

mikä vaikuttaa positiivisesti työntekijän kannusteisiin ottaa uutta työtä vastaan. 

Jotta ansionmenetys voitaisiin ylipäätään ottaa huomioon korvauksen määrässä, on sillä ja 

perusteettomalla päättämisellä oltava perusteltu syy-yhteys. Työnantajan kannalta olisi 

kohtuutonta, mikäli tämä joutuisi korvausvelvolliseksi sellaisesta vahingosta, joka on hänen 

toimintansa ulottumattomissa. Korvausvelvollisuus edellyttää 

vahingonkorvausoikeudellisesti yleensä, että teon tai toiminnan ja vahingon välillä vallitsee 

syy-yhteys.141 Syy-yhteyden katkeamisen määrittely ei ole aina helppoa 

ansionmenetyksenkään arvioinnissa: tapahtumankulun hypoteettinen arviointi sisältää 

epävarmuustekijöitä. Ansionmenetyksen osalta korkein oikeus on kuitenkin vahvistanut, että 

tilapäinen työllistyminen, äitiysloma tai sairauspäiväraha eivät välttämättä katkaise syy-

yhteyttä päättämisen ja työttömyyden välillä.142 

Työntekijän menettely vaikuttaa korvaukseen suuruuteen eri tavoin. Ansionmenetyksen 

määrää pienentää tilanne, jossa työntekijä ei ota hänelle työnantajan tarjoamaa muuta työtä 

tai muutoin kieltäytyy saamastaan työtarjouksesta. Vahingonkorvausoikeudellista 

myötävaikutusvelvollisuutta sovelletaan siis myös työntekijään.143 Työntekijän tulee 

toiminnallaan näin rajoittaa vahingon syntymistä. Toisaalta työntekijällä voi olla esimerkiksi 

henkilöön perustuva pätevä syy olla ottamatta työtä vastaan, jolloin hänellä voidaan katsoa 

 
140 Ks. Westfelt ym 2014. s. 294. LAS 38 § ja 39 § sisältävät TSL 12 lukua vastaavat 

vahingonkorvausta koskevat säännökset. Lait eivät ole täysin vastaavia, mutta perusperiaate niissä 

on sama: työntekijällä on oikeus muun muassa perusteettoman päättämistilanteen kyseessä 

päättämiskorvaukseen. Korvauksen suuruus määräytyy kuitenkin työsuhteen kestoon perusteella. 

Ratkaisussa AD 1998 nr 59 todetaan, että perusperiaatteena tulee pitää sitä, että uuden työn palkasta 

vähennetään aiemman kokoaikaisen työn palkka, mutta työntekijä saa pitää hyvänään mahdolliset 

ylityö-, vuoro- tai muut lisät. 
141 Hemmo 2005, s. 109-110. 
142 KKO 1981 II 11. Ratkaisussa työntekijän tilapäinen työskentely ei katkaissut syy-yhteyttä. 

Tilapäisen työskentelyn jälkeisen työttömyyden katsottiin johtuneen perusteettomasta 

irtisanomisesta. Myös KKO 1995:75. Ratkaisussa päättämisen jälkeen ensin kuusi kuukautta 

työttömänä ja sen jälkeen kymmenen kuukautta äitiyslomalla olleen työntekijän ei katsottu 

katkaisseen työntekijän työttömyyttä ja oikeutta päättämiskorvaukseen. Oikeus perusteli tätä sillä, 

että äitiysloma on lakiin perustuva oikeus, jonka jälkeen työntekijällä on oikeus palata työhön entisin 

ehdoin. Tapauksessa ei ollut näytetty, että työttömyyden jatkuminen äitiysloman jälkeen olisi 

johtunut työntekijän toiminnasta tai työnsaantimahdollisuuksien muuttuneen. Työnantaja oli näin 

korvausvelvollinen myös äitiysloman jälkeisestä työttömyydestä.  
143 Hemmo 2005, s. 207. Myötävaikutusvelvollisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa vahingosta osan 

katsotaan johtuneen vahingonkärsijän omasta vaikutuksesta. Keskeistä myötävaikutusvelvollisuuden 

arvioinnissa on vahingonkärsijän tuottamuksellinen menettely tai tietoinen riskinotto.  
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olevan oikeus kieltäytyä korvaavan työn vastaanottamisesta.144 Työntekijällä ei siis näin 

ollen ole velvollisuutta suostua mihin tahansa työtarjoukseen. 

Toisaalta työntekijän antama aihe päättämiseen voi vaikuttaa korvaukseen alentavasti. 

Koska irtisanomis- tai purkamiskynnys voi olla melko korkea, voi se jäädä täyttymättä, 

vaikka työntekijän toiminta jollain tapaa olisikin ollut moitittavaa. Esimerkiksi ratkaisussa 

KKO 2007:12 korvausta vähentävänä seikkana pidettiin sitä, että A:n oli täytynyt tietää 

rattijuopumuksen aiheuttavan poistamisen junaturvallisuustehtävistä ja että A oli näin itse 

antanut aihetta työsopimuksen päättämiseen. 

Työsuhteen kesto ja työntekijän ikä perusteina viittaavat työsuhteen 

lojaliteettivelvoitteiseen, millä perusteella työnantajan tulisi erityisesti pyrkiä jatkamaan 

kauan työsuhteessa olleiden ja iäkkäiden työntekijöiden työsuhdetta.145 Lisäksi huomioon 

tulee ottaa työntekijän mahdollisuudet saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työtä. 

Työsuhteen keston osalta ajatuksena on, että mitä pidempään työsuhde on kestänyt, sitä 

loukkaavammin irtisanominen kohdistuu henkilöön – lojaliteettivelvoitteen on katsottu 

voimistuvan puolin ja toisin niin, että työsuhteen jatkamisedellytyksistä on huolehdittava 

puolin ja toisin entistäkin painavammin.146 Työsuhteen kesto voi itsessään vaikuttaa 

vaadittavaan päättämisperusteen täyttymiseen, mutta se vaikuttaa näin myös korvauksen 

suuruuteen. 

Nämä perusteet vaikuttavat toisaalta myös itsessään toteutuneen ja arvioidun työttömyyden 

kestoon, joten ne voi tulevat huomioiduksi sitäkin kautta. Iäkkäiden työntekijöiden 

kohtaamat työmarkkinoiden rakenteet vaikuttavat usein heidän 

työllistymismahdollisuuksiinsa rajoittavasti. Ikäsyrjintä kohdistuu usein juuri 

työhönottotilanteisiin ja työelämän muutoksiin, joissa iäkkäät tekijät pitkistä työsuhteistaan 

ja laajasta kokemuksestaan huolimatta voivat olla muita haavoittuvammassa asemassa.147 

Se, että lojaliteettivelvollisuus korostuu etenkin iäkkäiden työntekijöiden työsuhteissa, 

turvaa näin heitä heidän rajoitetuilta mahdollisuuksiltaan uudelleentyöllistymiseen. Samalla 

 
144 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1070-1071. Tällaisena tilanteena nostetaan esiin 

loukkaava irtisanominen tai työn tarjoaminen selvästi entistä huonommin ehdoin. 
145 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1072. 
146 Tiitinen – Kröger 2012, s. 731. 
147 Viitasalo 2016, s. 205-206, tiivistää artikkelissaan väitöskirjassaan tekemät havaintonsa 

ikäsyrjinnän muodoista. Hänen mukaansa työhönottotilanteissa korostuu valitettavan usein 

kielteinen asenne ja ennakkoluulot varttuneita työntekijöitä kohtaan. Työhönottotilanteet karsivat 

monissa tilanteissa ikääntyneiden työhönottomahdollisuuksia. Työnantajat ovat voineet asettaa jopa 

kiellon rekrytoida yli 55-vuotiaita henkilöitä. 
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voidaan kysyä, eikö ensisijaisesti kaikenikäisten työntekijöiden kohtelun tulisi olla 

yhdenvertaista yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellonkin perusteella? Toisaalta työntekijän iän 

vaikutus korottavasti päättämiskorvaukseen turvaa heidän oikeuksiaan, vaikka samalla 

lainsäätäjä tavallaan hyväksyy sen, että työelämä ei kohtele kaikkia yhdenvertaisella tavalla.  

Mielenkiintoinen seikka on, että Ruotsissa päättämiskorvauksen yhteydessä on päädytty 

ratkaisuun, jossa työsuhteen kesto ratkaisee päättämiskorvauksen suuruuden. LAS 39 §:n 

perusteella enimmäismäärä vaihtelee 16 ja 32 kuukauden välillä niin, että esimerkiksi alle 

viiden vuoden työsuhteisiin soveltuu 16 kuukauden palkkaa vastaava määrä ja yli 10 vuoden 

työsuhteisiin 32 kuukauden määrä. Lisäksi korvattavia kuukausia saa olla enintään 

työsuhteen kestoa vastaava määrä – mutta kuitenkin vähintään kuusi työsuhteen kestosta 

riippumatta.148 Suomessa työsuhteen kesto on vain yksi korvaukseen vaikuttava tekijä, mutta 

sen merkitys on jätetty tuomioistuimen arvioitavaksi, mikä voi hämäröittää seikan roolia 

päättämiskorvauksessa. Molemmissa sääntelytavoissa on puolensa: joustava oikeusnormi 

antaa tilaa tapauskohtaiselle harkinnalle, mutta täsmällinen normi lisää ennakoitavuutta. 

Toisaalta ruotsalainen säännöskin sisältää paljon harkintavaltaa, ala- ja ylärajat on vain 

määritelty Suomea tarkemmin työsuhteen keston pohjalta. 

Työnantajan menettely työsuhdetta päättäessä voi vaikuttaa korvauksen suuruuteen. Tällä 

viitataan sekä työnantajan syyllisyyteen liittyen päättämisperusteen käyttöön että toisaalta 

menettelysäännösten rikkomiseen.149 Korottavia seikkoja ovat päättämistilanteen syrjivyys, 

lainvastaisuus ja loukkaavuus.150 Esimerkiksi se, että työntekijät ovat selvittäneet heille 

kuuluvia työsuhde-etujaan tai vaatineet niitä, osoittaa päättämisen loukkaavuutta.151 Se, 

kuinka lähellä irtisanomis- tai purkamisperusteen täyttymistä päättämistilanteessa ollaan, 

vaikuttaa huomattavasti työnantajan menettelyn hyväksyttävyyteen. Ääripäinä ovat tilanteet, 

joissa päättämisperuste on lähes hyväksyttävä, ja toisaalta tahalliset ja henkilöä loukkaavat 

perusteettomat päättämiset.152 Huomattavaa on, että mikäli päättämistilanteessa ei ole 

noudatettu yhteistoimintalain säännöksiä, on työnantajan korvattava työntekijälle YTL:n 

hyvityksenä menettelysäännösten rikkomisesta aiheutunut aineeton vahinko.153 Nämä 

 
148 Westfelt ym. 2014, s. 302. 
149 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1073. 
150 HE 157/2000, s. 119. 
151 Kouvolan HO 18.12.2007 S 07/509. 
152Ks. HE 205/1983, s. 21. Esitöissä pohditaan työnantajan menettelyn vaikutusta 

päättämiskorvaukseen. 
153 Ks. Äimälä – Kärkkäinen 2004, s. 264-265. 
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korvaukset eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, joskin ne huomioidaan niitä 

määrättäessä.   

Työntekijän olosuhteita, jotka tulevat korvauksen suuruutta määrättäessä arvioitavaksi, 

voivat olla asema, varallisuus, sosiaaliset olot, huoltovelvollisuus ja terveys.154 Korvausta 

vähentävänä seikkana on voitu työtuomioistuimen käytännössä pitää myös tilannetta, jossa 

työntekijälle oli maksettu irtisanomisajan palkka ilman työvelvoitetta.155 Vaikka itse 

irtisanomisajan palkan maksaminen ei siis vaikuta korvauksen suuruuteen, työvelvoitteen 

poisjääminen voi siis vaikuttaa. Tämä on perusteltua sen kannalta, että työvelvoitteen 

lakkaaminen irtisanomisajalla on työntekijälle suuri etu ja mahdollistaa esimerkiksi 

työnhaun ja uudessa työssä aloittamisen aiemmin.  

Työnantajan olosuhteille voidaan tietyissä tilanteissa antaa merkitystä, mutta käytännössä 

kyseessä on kokonaiskorvauksen kannalta melko vähämerkityksinen seikka. Aiemman 

työsopimuslain esitöiden perusteella yrityksen toiminnan jatkuvuuden vaarantuminen ja 

muiden työpaikkojen vaarantuminen korvauksen seurauksena voisivat vaikuttaa korvauksen 

määrään.156 Esimerkiksi työtuomioistuinten käytännössä on ollut harvinaista vedota 

yrityksen kokoon, mikä johtunee järjestäytyneiden ja työehtosopimuksiin sitoutuneiden 

yritysten keskimääräistä suuremmasta koosta.157 Engblom arvioi artikkelissaan useita 

ratkaisuja ja ylempien tuomioistuinten argumentointia työnantajan aseman ja olosuhteiden 

merkityksestä, joista hänen mukaansa voidaan vetää johtopäätös, että työnantajan aseman 

merkitys jää useimmissa tapauksissa epäselväksi, ja sen sijaan työntekijän asemaan 

kiinnitetään huomiota selvästi enemmän.158 Tuomioistuimilla voidaan näin katsoa olevan 

tendenssi pyrkiä huolehtimaan ensisijaisesti työntekijän oikeuksista, mikä toki heijastaa 

heikomman suojan korostumista työoikeudessa.  

Määräaikaisen työsopimuksen ollessa kyseessä korvauksen suuruuteen vaikuttaa 

olennaisesti jäljellä ollut sopimuksen kesto. Kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on 

 
154 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 278. 
155 Ratkaisussa TT 2015-107 työtuomioistuin otti huomioon korvauksen määrässä sen, ettei 

työvelvoitetta ollut irtisanomisaikana. 
156 HE 205/1983, s. 21. 
157 Engblom 2014, s. 574. 
158 Engblom 2014, s. 579. Ks. myös Kouvolan HO 18.12.2007 S 07/509, jossa hovioikeus toteaa, että 

individuaaliperusteisessa irtisanomisessa korvauksen määrään ei tule antaa merkitystä sille, että 

yhtiö vetosi heikkoon taloudelliseen tilanteeseen, jossa TSL 7:3 ei kuitenkaan aivan täyty. 
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katsottu, että kolmen kuukauden alarajasta voidaan poiketa159, esimerkiksi kun työsopimusta 

olisi ollut jäljellä alle kolmen kuukauden verran eikä irtisanomiseen ole liittynyt työntekijää 

erityisesti loukkaavia piirteitä. Tätä vastaavasti Työllisyysrahaston kantana on, että 

palkkaetujen menetys voi tulla korvattavaksi korkeintaan määräaikaisen työsuhteen jäljellä 

olevan keston ajalta.160 Ainakin kollektiiviperusteisissa päättämisissä poikkeaminen olisi 

lähtökohtaisesti näin mahdollista. Toisaalta alittamista voi pitää poikkeuksellisena 

ratkaisuna, mihin viittaa sekin, ettei siitä määräaikaisten työsuhteiden osalta ole säännelty 

tai työsopimuslain esitöissä esitetty. 

Korvauksen kokonaismäärä ratkaistaan kussakin yksittäistapauksessa vaikuttavien 

seikkojen kokonaisarviolla.161 Edellä esitetyt seikat vaikuttavat arviointiin, mutta muiden 

seikkojen huomioiminen ei ole poissuljettua. Muita vaikuttavia seikkoja voivat olla 

esimerkiksi työehtosopimusten vastainen menettely, päättämismenettelyn tasapuolisen 

kohtelun vastaisuus162 tai maksettu koulutustuki163. Ansionmenetys ja päättämisen 

loukkaavuus ovat kuitenkin keskeisimmät korvauksen määrään vaikuttavat seikat. Lisäksi 

korvauksessa otetaan huomioon jäljempänä tutkielmassa kuvatulla tavalla muut säännökset 

ja yhteensovittamissäännös. 

 

 

 

 
159 Tiitinen – Kröger 2012, s. 732 ja Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1079-1080. Ks. esim. 

Vaasan HO 22.3.2010 S 09/280, jossa työnantaja oli käsitellyt lainvastaisesti työsopimusta 

purkautuneena määräaikaisen työntekijän ollessa sairauslomalla. Oikeuden mukaan kolmen 

kuukauden vähimmäiskorvaus voitiin alittaa, kun päättäminen ei ollut muutoin kohdistunut 

henkilöön loukkaavasti tai epäasiallisesti. Tapauksessa perusteita alittamiselle ei kuitenkaan katsottu 

olevan. Vastaavalla tavalla vähimmäiskorvauksen alittamisen perusteita arvioitiin ratkaisussa 

Helsingin HO 11.12.20018 S 08/519.  
160 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
161 HE 157/2000 s. 119. 
162 Tasapuolisen kohtelun velvoitteesta säädetään TSL 2:2:ssa, jonka sääntely perustuu EU-

direktiiviin 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista. 

Esimerkiksi EUT:n ennakkoratkaisussa Odar (C-152/11) katsottiin, että Saksassa voimassa ollut 

irtisanomiskorvauksen määräävä vakiomenetelmä oli EU-oikeuden vastainen, sillä vammaisten 

alhaisempi eläkeikä johti käytännössä terveitä alhaisempiin korvauksiin (kohta 70). 

Päättämiskorvauksen ja sen määräytymisen on näin ollen oltava sopusoinnussa myös EU-direktiivien 

kanssa ja kohdeltava tasapuolisesti kaikkia työntekijöitä. Ks. myös Saarinen 2014, s. 764-765, 

tiivistelmä ratkaisusta ja sen merkityksestä. 
163Ks. mm. koulutustuesta kohta 4.1. 
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3.3 Muiden säännösten vaikutus 

 

3.3.1 Yhdenvertaisuuslaki 

 

Työntekijä voi saada hyvitystä YVL 23 §:n nojalla, mikäli työntekijä on työsopimuksen 

päättämistilanteessa kohdannut lain vastaista syrjintää työnantajan taholta. TSL:ssä 

määrätyllä tavalla tällä perusteella tuomittu hyvitys on kuitenkin otettava huomioon TSL 

12:2:n perusteella määrättävän korvauksen määrää harkittaessa.  

Vuonna 2004 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain soveltamisala on yleinen, joten sitä 

sovelletaan muun muassa työelämässä. YVL:n soveltamisala vastaakin käytännössä tasa-

arvolain soveltamisalaa: sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen julkiseen ja yksityiseen 

toimintaan.164 YVL:n 4 §:ssä määritellään työnantaja siksi, jonka palveluksessa on 

henkilöitä työsuhteessa tai julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa – määritelmä on siis laaja, 

mikä vastaa lain tarkoitusta kaikenlaisen syrjinnän estämisestä ja kieltämisestä. 

Varsinainen syrjinnän kielto ilmenee YVL 8 §:stä, mikä käytännössä on pohjana syrjinnän 

perusteella YVL 23 § mukaan maksettavalle hyvitykselle. YVL 8 § kieltää syrjinnän muun 

muassa iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 

ammattiyhdistystoiminnan ja muiden henkilöön liittyvien syiden perusteella. Syrjintään 

sisältyy 8 § 2 momentin perusteella välitön ja välillinen syrjintä, häirintä, kohtuullisten 

mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.  

Kiellettyä on siis sekä välillinen syrjintä että välitön syrjintä. Välitön syrjintä määritellään 

YVL 10 § nojalla tilanteeksi, jossa henkilöä kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella 

epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. 

Välillinen syrjintä puolestaan määritellään YVL 13 §:ssä, jonka mukaan syrjintä on 

välillistä, jos näennäisesti yhdenvertainen sääntö, peruste tai käytäntö saattaa jonkun 

epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella, eikä tällaiselle toimelle ole 

hyväksyttäviä, asianmukaisia ja tarpeellisia perusteita.  

 
164 HE 19/2014, s. 54-55. Esitöissä todetaan, että sääntely vastaa tasa-arvolain soveltamisalaa. 

Nykyisessä yhdenvertaisuuslaissa on luovuttu aiemman lain sisältämästä soveltamisalan 

määrittelystä ja päädytty tasa-arvolakia vastaavaan kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa koskevaan 

soveltamisalaan. Työelämän todetaan myös olevan keskeinen yhdenvertaisuuslain soveltamisalue.  
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Hyvitykseen on YVL 23 § mukaan oikeutettu se, joka on joutunut YVL:ssä tarkoitetun 

syrjinnän tai vastatoimien kohteeksi. Oikeus hyvitykseen voi siis aktualisoitua useissa 

mahdollisissa tilanteissa. Nyt tarkastelun kohteena on kuitenkin syrjintä työsuhteen 

perusteettomassa päättämisessä. Hyvityksen määrälle ei ole asetettu ala- tai ylärajaa, vaan 

kyse on kohtuusharkinnasta syrjintätilanteessa (YVL 24 §). Tarkoituksena on ollut laajentaa 

YVL:n soveltamisalaa ja yhdenmukaistaa oikeustilaa EU:n oikeuskäytännön mukaiseksi.165 

Tuomioistuimissa YVL:n hyvitystä päättämiseen liittyen tuomittiin ainoastaan kaksi kertaa 

vuosien 2015-2019 aineistossa.166 Hyvityksen merkitys lienee jonkin verran suurempi 

sovintotilanteissa. 

Huomattavaa on, että yhdenvertaisuuslain mukaisen hyvityksen hakeminen on 

erillissuhteessa muiden lakien perusteella haettaviin korvauksiin: hyvityksen saaminen ei 

estä korvauksen saamista esimerkiksi vahingonkorvauslain tai työsopimuslain perusteella.167 

Sama koskee seuraavaksi kuvattavaa tasa-arvolain hyvitystä. 

 

3.3.2 Tasa-arvolaki 

 

Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan syrjinnän, joten sitä voi pitää YVL:n 

rinnakkaislakina. Kuten aiemmin on todettu, ovat näiden lakien soveltamisalat 

lähtökohtaisesti yhtä laajat. Työelämän syrjinnän poistaminen on keskeinen osa tasa-

arvolakia, minkä vuoksi osa sääntelystä koskee vain työnantajaa ja työntekijää. Myös 

työnantajan ja työntekijän määritelmä on TSL:ää laajempi, sillä myös julkisen sektorin 

työpaikat ja viranhaltijat ovat lain piirissä.168 

Varsinainen syrjintäkieltoa koskeva säännös on tasa-arvolain 7 §, joka kieltää niin 

välittömän kuin välillisen syrjinnän. Välitön syrjintäkielto estää naisten ja miesten 

 
165 Nieminen ym. 2020, s. 16. Ylärajan poistamiseen vaikutti EU:n oikeuskäytäntö. 
166 Nieminen ym. 2020, s. 61-64. Toisessa tapauksessa syrjintä perustui koulutustaustaan, josta 

hyvitettiin 8 000 euroa. Toisessa tapauksessa syrjintäperusteena oli työn päättyminen 

sairauspoissaolojen vuoksi, minkä perusteella tuomittiin hyvitystä 5 500 euroa. 
167 Anttila – Ojanen 2019, s. 329. Tässä yhteydessä on tosin huomattava, että koska 

vahingonkorvauslain perusteella korvausta myönnetään taloudellisesta vahingosta vain lain 5 luvun 

1 § mukaisesti erittäin painavasta syystä, täydentää yhdenvertaisuuslain hyvitysjärjestelmä 

käytännössä vahingonkorvauslain tiukkaa edellytystä taloudellisten vahinkojen korvaamiseksi. 
168 Nieminen 2005, s. 28. 
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asettamisen eri asemaan sukupuolen perusteella, raskauden tai synnytyksen takia, ja 

välillinen syrjintä estää menettelyn, joka käytännössä johtaisi eri asemaan asettamiseen.  

Tasa-arvolain oikeussuojaa toteutetaan toisaalta tasa-arvovaltuutetun ja tasa-

arvolautakunnan valvonnalla, mutta syrjityksi tullut voi myös nostaa syrjintää koskevan 

kanteen yleisessä tuomioistuimessa.169 Tasa-arvovaltuutetun- tai lautakunnan ohjeet ovat 

ensisijaisia ja matalamman kynnyksen oikeussuojakeinoja ennen kanteen nostamista. 

Työsuhteen päättämiseen liittyvään syrjintään ”pehmeät” oikeussuojakeinot toimivat 

kuitenkin huonosti, sillä työsuhteen päättämisessä tapahtuva syrjintä on pistemäistä, ja sen 

seuraukset voivat olla syrjityn kannalta laajat. 

Tasa-arvolain 11 § perusteella työnantaja on velvollinen maksamaan hyvitystä työntekijälle, 

mikäli työsuhteen päättäminen on rikkonut kyseisen lain mukaista syrjinnän kieltoa. 

Hyvityksen vähimmäismäärä on 3 240 euroa (tasa-arvolaki 11 § 2 momentti). 

Enimmäismäärää ei päättämistilanteissa ole rajoitettu. Seurantatutkimuksen mukaan vuosina 

2015-2019 tasa-arvolain mukaisia hyvityksiä tuomittiin yleisissä tuomioistuimissa vain 

kourallinen ja hyvityksen haitari on ollut suuri, enimmillään 60 000 euroon saakka.170 

Huomionarvoista on, että yksikään esitellyistä ratkaisuista ei koskenut työsuhteen 

päättämistilannetta. Tuomioistuimissa käsitellään näin erittäin harvoin päättämisiin liittyvää 

hyvitystä tasa-arvolain perusteella. Sovinnoissa hyvityksen rooli lienee selvästi suurempi 

vastaavalla tavalla kuin YVL:n osalta on todettu. 

 

3.3.3 Yhteistoimintalaki 

 

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen YTL:n 44 §:n mukaan työnantaja, joka on irtisanonut 

työntekijän jättäen tahallisesti tai huolimattomuudesta noudattamatta YTL:n 17-23 §:ssä 

säädettyä, on määrättävä maksamaan irtisanotulle työntekijälle hyvitys.171 

Hyvityssäännöksen osalta esitöissä todetaan, että hyvityksen käyttöala, luonne ja hyvityksen 

 
169 Nieminen 2005, s. 183. 
170 Nieminen ym. 2020, s. 61-64. Seurantatutkimuksessa on koottu tasa-arvolakiin liittyvät siviiliasiat 

yleisissä tuomioistuimissa.  
171 Tiivistetysti säännökset sisältävät seuraavat seikat: 17 § Muutosneuvotteluiden ajoittaminen, 18 

§ Muutosneuvotteluiden osapuolet, 19 § Neuvotteluesitys ja tietojen antaminen, 20 § 

Muutosneuvotteluiden sisältö, 21 § Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet, 22 § Neuvotteluissa 

esitettävät ehdotukset ja vaihtoehtoiset ratkaisut ja 23 § Neuvotteluvelvoitteiden täyttäminen. 
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määräämisen menettely säilyisivät pääasiallisesti ennallaan.172 YTL:ssä säädetään ennen 

kollektiiviperusteisia irtisanomisia toimitettavista muutosneuvotteluista ja niissä 

noudatettavasta menettelystä. Päättämiset individuaaliperusteella eivät näin ole YTL:n 

soveltamisalalla. 

Huomattavaa on, että kaikkiin työsuhteisiin ei sovelleta YTL:ää. YTL 2 § rajaa lain 

soveltamisalan vain yrityksiin, joissa on säännöllisesti työsuhteessa vähintään 20 henkilöä. 

Joidenkin säännösten soveltuminen rajoittuu vain yli 30 henkilön yrityksiin. Yrityksessä 

vain satunnaisesti tai kausiluonteisesti työskenteleviä ei lasketa mukaan henkilöstömäärään, 

mutta sairauslomalla tai perhevapaalla olevat otetaan lukuun.173 Mikäli YTL:ää ei sovelleta, 

on työnantajan noudatettava vain TSL:n sisältämiä menettelysäännöksiä. 

YTL:n mukaan ennen henkilöstön vähentämistä käytävät muutosneuvottelut perustuvat EU-

oikeudelliseen sääntelyyn: lailla on saatettu voimaan EU:n joukkovähentämisdirektiivin ja 

Euroopan neuvoston uudistetun sosiaalisen peruskirjan sääntely.174 Ajatuksena on, että 

osapuolet saavat esittää ehdotuksiaan yrityksen tilanteen ratkaisemiseksi ja neuvotella 

irtisanomisista, lomautuksista tai osa-aikaistamisista. Neuvotteluvelvoite ei täyty 

työnantajan ilmoitusluonteisella tilaisuudella, vaan työntekijöillä tulee olla todellinen 

mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Lopullinen päätösvalta on kuitenkin työnantajalla, 

joita YTL:n menettelysäännökset eivät rajoita.175 Tätä periaatetta ei uudella lailla ole 

muutettu. 

YTL:n hyvityksen enimmäismäärä on tällä hetkellä 35 590 euroa.176 Kyseessä on korvaus 

aineettomasta vahingosta, joka aiheutuu menettelysäännösten rikkomisesta. Hyvitys ei 

perustu todelliseen vahinkoon eikä siihen vaikuta työntekijän ansiotaso. Hyvityksen 

suuruuteen vaikuttavat laiminlyönnin laatu ja laajuus, moitittavuus, työnantajan pyrkimykset 

korjata menettelynsä, työntekijään kohdistetun toimen luonne, työnantajan olot yleensä sekä 

muut rinnastettavat seikat (YTL 44 § 2 mom.). Mikäli YTL:n rikkominen koskee useaa 

työntekijää, hyvitys määrätään kullekin erikseen: enimmäismäärä ei siis ole yrityskohtainen, 

vaan työntekijäkohtainen. Tavoitteena on, että hyvitystä tuomitaan käytännössä riittävän 

 
172 HE 159/2021, s. 34. 
173 Lamponen 2016, s. 56-57. 
174 Lamponen 2016, s. 160. 
175 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 966-970. 
176YTL 63 §:n mukaan enimmäismäärästä säädetään kolmivuotiskaudeksi valtioneuvoston 

asetuksella. Nyt voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa yhteistoiminnasta yrityksissä 

annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta 763/2019 on astunut voimaan 

1. heinäkuuta 2019, ja on näin voimassa vuoden 2022 heinäkuuhun saakka. 
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suuria määriä, jotta se muodostaa riittävän ennaltaestävän vaikutuksen työnantajalle.177 

Korkea YTL:n hyvityksen enimmäismäärä kuvaa sitä, että lainsäätäjä haluaa varmistaa 

YTL:n noudattamisen. 

 

3.3.4 Vahingonkorvauslaki 

 

Lukija saattaa pohtia, miten edellä selostettu korvaus- ja hyvitysjärjestelmä suhtautuu 

yleiseen vahingonkorvausoikeuteen ja vahingonkorvauslakiin. Vahingonkorvauslain 

säännökset ovat yleisiä, joten TSL 12:2 erityissäännöksenä syrjäyttää vahingonkorvauslain. 

Vahingonkorvauslaki ei lähtökohtaisesti koske myöskään sopimussuhteista 

vahingonkorvausta. Lisäksi työsuhteiden päättämisestä aiheutuvat vahingot ovat 

luonteeltaan yleensä lähes poikkeuksetta puhtaasti taloudellisia. Vahingonkorvauslain 5 

luvun 1 § mukaan taloudellinen vahinko, joka ei ole yhteydessä esine- tai henkilövahinkoon, 

tulee korvattavaksi, jos vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä tai rikollisella 

teolla tai jos siihen on olemassa erittäin painavia syitä. Henkilövahinkona loukkaus voi VahL 

5:6.1:n mukaan tulla korvattavaksi esimerkiksi, jos jotakuta on rangaistavaksi säädetyllä 

teolla syrjitty tai vapautta, rauhaa ja kunniaa loukattu. Kuten sanamuodoista ilmenee, 

soveltamiskynnys vaikuttaa hyvin korkealta. Jos työsopimuslakiin sovellettaisiin puhtaasti 

vahingonkorvauslain säännöksiä, korvattavat vahingot jäisivät useimmiten pieniksi. 

Koska työsopimuslain 12:2 on näin ollen erityissäännös ja päättämistilanteisiin soveltuva, ja 

VahL:n korvausedellytykset päättämistilanteissa aiheutuville vahingoille ovat varsin 

ankaria, on vahingonkorvauslaista apua lähinnä tulkinnallisena tukena ja 

vahingonkorvausoikeudellisin periaatteiden tulkinta-apuna. Tämän takia en käsittele tässä 

yhteydessä sen enempää vahingonkorvausoikeudellista korvausjärjestelmää. 

 

3.3.5 Yleistä muiden säännösten merkityksestä 

 

Mainittakoon vielä, että TSL:n 12:1:ssa säädetään työnantajan 

vahingonkorvausvelvollisuudesta työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvien 

 
177 Kairinen – Uhmavaara – Finne 2005, s. 86. 
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velvollisuuksien rikkomisesta tai laiminlyönnistä. 2 momentissa kuitenkin säädetään, että 

korvausvelvollisuus työsopimuksen päättämisistä määräytyy 2 § mukaan. Yleinen 

työsuhteissa sovellettava vahingonkorvausvelvollisuus ei näin ollen sovellu 

päättämistilanteisiin, eikä sitä tarvitse ottaa niiden arvioinnissa huomioon. 

Edellä mainituilla korvausten tai hyvitysten oikeusperustoilla on yhteisiä ja erottavia 

piirteitä. TSL:ssä säädetään nimenomaisesti vain, että YVL:n nojalla tuomittu hyvitys olisi 

otettava huomioon TSL:n perusteella tuomittavan korvauksen määrää harkittaessa – 

voidaanko analogisesti ajatella, että samaa tulisi soveltaa YTL:n tai tasa-arvolain hyvityksen 

kohdalla? Ainakin tasa-arvolain mukainen hyvitys voi alentua työnantajalle muun lain 

johdosta aiheutuvasta ja samasta menettelystä syntyvästä korvausvelvollisuudesta.178  

YTL:n hyvitys perustuu nimenomaisesti virheelliseen menettelyyn – korvausvelvollisuus ei 

riipu siitä, onko irtisanominen ollut lainmukainen vai ei. Hyvitysvelvollisuuden syntyminen 

ei näin ollen myöskään edellytä syy-yhteyttä neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnin ja 

suoritetun ratkaisun välillä.179 TSL:n 12:2:n korvaus sen sijaan määrätään nimenomaisesti 

silloin, kun työsopimus on päättynyt perusteetta. Tämä puoltaisi sitä, että ainakin TSL:ää ja 

YTL:ää tulisi arvioida ja tuomita erikseen – mikäli irtisanomisessa on rikottu YTL:n 

menettelysäännöksiä ja irtisanominen on ollut muutenkin TSL:n vastainen esimerkiksi 

puuttuvien asiallisten ja painavien taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi, voisi 

työntekijä saada molempien lakien perusteella erillisen korvauksen, jotka myös arvioitaisiin 

määrältään ja perusteiltaan toisistaan erillään. 

Täysin selvää ei vaikuta Suomessa olevan sekään, tuomitaanko eri lakien rikkomisesta 

korvaus kokonaiskorvauksena vai eriteltynä kunkin lain mukaiseen loukkaukseen. Toisaalta 

esimerkiksi TSL:n asteikkokorvausjärjestelmä ja yhteensovittamisen tarve 

työttömyysetuuksien kanssa ja toisaalta muiden lakien hyvityssäännökset puoltavat kunkin 

lain korvauksen tai hyvityksen käsittelyä ja määräämistä erikseen, eikä sitä, että tuomioistuin 

määräisi yhden suuren korvauksen kaikista rikkomuksista.180 Ruotsissa näin on kuitenkin 

tehty ratkaisussa AD 2015 nr 12, jossa raskaana ollut ja irtisanottu nainen sai korvausta 

120 000 kruunua TSL:ää ja YVL:ää vastaavien lakien ja vanhempainvapaita säätelevän lain 

 
178 Nieminen 2005, s. 206. 
179 Äimälä – Kärkkäinen 2015, s. 158. 
180 Esimerkiksi ajankohtaisessa vireillä olevassa haastehakemuksessa on vaadittu tasa-arvolain 

hyvitystä ja korvausta perusteettomasta päättämisestä kumpaakin erikseen koeaikapurun perusteella. 

https://yle.fi/uutiset/3-12348946.  

https://yle.fi/uutiset/3-12348946
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perusteella (LAS, diskrimineringslagen ja föräldrarledighetslagen), eikä tuomiossa eroteltu 

loukkausten osuutta korvauksesta.181 Toisaalta tällainen ajattelutapa vaikeuttaa korvauksen 

muodostumisen ymmärtämistä ja voi esimerkiksi aiheuttaa hankaluuksia 

muutoksenhakijoille – tuomion muodostuminen jää vain tuomarin tietoon, ja osapuolten voi 

olla vaikeampaa arvioida sen oikeudenmukaisuutta. On myös huomattava, että forum ei 

välttämättä ole sama, mikäli esimerkiksi päättämiskorvausasia käsitellään 

työtuomioistuimessa työtuomioistuinlain nojalla ja hyvitysasia yleisessä tuomioistuimessa. 

Tällöin korvauksen tuomitseminen erikseen olisi luonnollisinta. Vaikka työsuhteeseen 

soveltuisi työehtosopimus, ei kanteessa aina ole kyse sen tulkinnasta, jolloin kanne nostetaan 

yleisessä tuomioistuimessa.  

 

Kuva 1. Havainnollistava kuva korvaus- ja hyvitysjärjestelmien yhtäläisyyksistä. Kuviot kuvaavat 

työsuhteen päättämisen yhteydessä ilmentyvää lain rikkomista. Kuva havainnollistaa myös kunkin 

hyvitysjärjestelmän suurpiirteistä merkitystä ja korostumista päättämistilanteissa. TSL 12:2 soveltuu, 

kun päättäminen rikkoo lakia – tilanteita on ylivoimaisesti eniten. Yhdenvertaisuuslain soveltamisala 

on yleinen ja koskee useampia tilanteita. Yhteistoimintalaki ja tasa-arvolaki ovat spesifejä ja 

koskevat vain rajoitettua määrää tilanteita. TSL:n päättämiskorvaus voidaan havainnollistaa 

 
181 Hellborg 2019, s. 280. Hellborg käsittelee artikkelissaan syrjinnästä tuomittavaa hyvitystä 

työoikeuden saralla. Diskrimineringslagen vastaa suomalaista yhdenvertaisuuslakia: sen perusteella 

kielletään syrjintä työelämässä esim. iän, sukupuolen, etnisen taustan tai muun syyn vuoksi. 

Työsopimuslain 12:2

päättämiskorvaus

Tasa-
arvo-
laki

Yhdenvertai-
suuslaki

YTL
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pääasiallisena korvausmuotona. Periaatteessa on mahdollista, että jossakin tilanteessa rikotaan 

kaikkia neljää säännöstä. 

 

4 Työttömyysetuuden ja perusteettomasta päättämisestä maksettavan 

korvauksen yhteensovittaminen työsopimuslain 12 luvun 3 § nojalla 

 

4.1 Työttömyysetuuden yhteensovittaminen päättämiskorvauksen kanssa 

 

Työsopimuslain 12 luvun 3 §:ssä säädetään päättämiskorvauksen ja työntekijän päättämisen 

jälkeen saamien työttömyysetuuksien yhteensovittamisesta. Säännöstä sovelletaan myös 

sovintosopimuksen perusteella maksettavaan päättämiskorvaukseen ja perusteettoman 

lomautuksen perusteella maksettavaan vahingonkorvaukseen.182 Ennen työnantajan 

tuomitsemista päättämiskorvauksen maksamiseen on säännöksen 1 momentin mukaan 

ennen tuomion antamista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaeduista 

vähennettävä työttömyysetuutta seuraavista työttömyysturvalaissa määritellyistä 

työttömyysetuuksista seuraavalla tavalla: 

1) 75 % ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta (ns. ansiosidonnainen tuki); 

2) 80 % peruspäivärahasta; ja 

3) kokonaisuudessaan maksettu työmarkkinatuki.183 

Näin ollen vähennettävien tukien osuus riippuu tukimuodosta. Tällä lainsäätäjän ratkaisulla 

suositaan ansiosidonnaista tukea saavia työntekijöitä. Tämän voi nähdä kohtuullisena sen 

kannalta, että he ovat työttömyyskassan tai ammattiliiton jäsenyydellään maksaneet itse osan 

saamastaan tuesta. 

 
182 Tiitinen – Kröger 2012, s. 735. 
183 Ks. määritelmät Kotkas 2019 s. 139-140. Ansiopäiväraha koostuu kiinteästä peruspäivärahan 

suuruisesta osasta sekä ansio-osasta, joka suhteutuu henkilön palkkatuloihin. Ansiopäivärahan saanti 

edellyttää työssäoloehtoa sekä työttömyyskassan jäsenyyttä tietyn määräajan verran. 

Ansiopäivärahan maksamisaikaa on rajattu. Ansio-osasta 75 % on näin yhteensovituksen alaista. 

Peruspäivärahaa maksetaan, kun työtön täyttää työssäoloehdon, joka edellyttää tiettyä määrää 

työskentelyä ennen työttömyyden alkua. Peruspäiväraha on työmarkkinatuen kanssa 

samansuuruinen. Työmarkkinatuki kuuluu työttömälle, joka ei täytä työssäoloehtoa. Käytännössä 

yhteensovituksen kohteena ovat pääsääntöisesti ansioon sidotut työttömyyspäivärahat ja 

peruspäiväraha. Ks. Kelan ohjeet työmarkkinatuen määrästä ja maksamisesta 

www.kela.fi/tyomarkkinatuen-maara-ja-maksaminen. 

http://www.kela.fi/tyomarkkinatuen-maara-ja-maksaminen
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Esitöissä ei oteta suoraan kantaa siihen, voivatko muutkin työttömyyteen liittyvät etuudet, 

kuten liikkuvuusavustus, olla yhteensovittamisen kohteena.184 Käytännössä 

Työllisyysrahaston tulkinta on, että vain laissa mainitut etuudet voidaan yhteensovittaa 

päättämiskorvauksen kanssa.185 Tämä tulkinta on käytännössä vakiintunut 

työtuomioistuimen käytännössä esimerkiksi tuomiossa TT 2003-32, jossa todettiin 

säännöksen olevan sellainen poikkeussääntö, jonka on oletettava tulleen tyhjentävänä 

säännellyksi. Toisaalta tuomiossa TT 2003-32 todetaan, että A:n saama koulutustuki otetaan 

huomioon päättämiskorvauksen määrästä. Vastaavalla tavalla ainakin ratkaisussa Kouvolan 

HO 18.12.2007 S 07/509 maksettu koulutustuki otettiin huomioon päättämiskorvauksessa. 

 

Ennen nykyistä lainsäädäntöä yhteensovitus tehtiin vakiintuneesti oikeuskäytännön 

perusteella ainoastaan kollektiiviperusteisesta vahingonkorvauksesta, joka perustui 

toteutuneeseen palkkaetujen menetykseen.186 Individuaaliperusteisissa päättämisissä 

työttömyyspäivärahoilla katsottiin kuitenkin olevan merkitystä korvauksen määrän 

kokonaisharkinnassa ratkaisussa KKO 1997:97. Rädyn mukaan individuaaliperusteisessa 

päättämiskorvauksessa työttömyyspäivärahalla oli kuitenkin myös aiemman lainsäädännön 

perusteella yhtenä osatekijänä merkitystä korvauksen kokonaisharkintaan.187 

Oikeuskäytäntö muotoutui sellaiseksi, että työnantajan korvausvastuu tosiasiallisesti alentui 

individuaaliperusteisissa päättämistilanteissa: työttömyysetuudet pienensivät korvauksen 

määrää, mutta työnantajalle ei aiheutunut maksuvelvoitetta yhteensovittamisesta.188 Vasta 

työsopimuslain vuonna 2001 voimaantulleessa uudistuksessa korvaus päättämisestä 

individuaali- ja kollektiiviperusteella yhtenäistettiin.  

Yhteensovittamissäännöksen taustalla on täyden korvauksen periaate ja 

vahingonkorvausoikeudellisen rikastumiskiellon periaate. Rikastumiskiellon tavoitteena on 

estää vahingonkärsijää pääsemästä parempaan asemaan korvauksen jälkeen kuin ennen 

vahinkotapahtumaa. Rikastumiskielto toteutuu usein siten, että vahingonkorvauksen 

määrässä otetaan huomioon hyöty, jonka kärsijä on saanut vahingosta ja sen jälkeisistä 

tapahtumista.189  

 
184 HE 157/2000, s. 120-122. 
185 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
186 Ks. esimerkiksi KKO 1995:215, jossa on kyse aineellisen vahingon yhteensovittamisesta 

kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa.  
187 Räty 2009, s. 217. 
188 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
189 Hemmo 2005, s. 204. 
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Työttömyysetuuksien katsotaan jo osin korvanneen laittomasta päättämisestä aiheutunutta 

vahinkoa, millä yhteensovittamissääntelyä voidaan perustella.190 Sen vuoksi työnantajan 

tulee suorittaa se osuus, mikä työntekijän päättämiskorvauksesta vähennetään 

yhteensovittamisen perusteella, Työllisyysrahastolle tai Kelalle etuuden maksajasta 

riippuen.191 Näin ”ylimääräinen” maksettu etuus palautuu työttömyysturvajärjestelmään. 

Täyden korvauksen periaate ilmenee yhteensovittamissääntelyssä siis niin, että työnantaja 

vastaa aiheuttamastaan vahingosta kokonaan. Työntekijän oikeusturvaa suojaa lisäksi se, 

että päättämiskorvaus tai työnantajan korvausvelvollisuus Työllisyysrahastolle ei vaikuta 

maksettuihin työttömyysetuuksiin.192 Työntekijä ei siis joudu palauttamaan tai korvaamaan 

saamiaan etuuksia, eikä korvaus vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuuksia. 

Työllisyysrahastolle ja etuuden maksaneelle työttömyyskassalle tai Kelalle on TSL:n 12 

luvun 3 §:n 4 momentissa annettu mahdollisuus antaa lausuma: tuomioistuimen on varattava 

tilaisuus tulla kuulluksi yhteensovittamista määrättäessä. Tuomioistuimen laiminlyönti 

kuulemispyynnön esittämisessä on voinut johtaa jopa Työllisyysrahaston tekemään 

tuomiovirhekanteluun.193 OK 31 luvun 1 §:n 2:n momentin menettelyvirhettä koskevan 

säännöksen mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan poistaa, jos henkilö, jota ei ole 

kuultu, kärsii haittaa tuomiosta. Riittävää on, että objektiivisesti arvioiden tuomioistuimen 

menettely on ollut virheellistä.194 Sovintosopimuksen ollessa kyseessä osapuolet voivat 

sopimuksen luonnosvaiheessa myös pyytää Työllisyysrahaston kommenttia 

yhteensovituksen osalta, jotta rahasto ei jälkikäteen puuttuisi sopimuksen yhteensovitusta 

koskeviin kohtiin.195 

Etuuksia maksaneista tahoista merkittävin ja eniten asioita käsittelevä ja lausumia antava on 

Työllisyysrahasto, joka liittyy asiaan, kun työttömyyskassa on maksanut etuuksia 

työntekijälle. Työllisyysrahasto rahoittaa työttömyyskassojen toimintaa, mikä muodostaa 

taloudellisen intressin lausuman antamiseen ja työttömyysvakuutusjärjestelmän etujen 

valvomiseen. Rahaston tavoitteena on muun muassa korjata tai lausua todellisuudessa 

 
190 Ks. Saarinen 2014, s. 767. 
191 mm. Tiitinen – Kröger 2012, s. 737-738. 
192 Tiitinen – Kröger 2012, s. 738. 
193 Työllisyysrahaston aineisto 2021. Tuomiovirhekantelu on Työllisyysrahaston mukaan tehty 

ainakin kahteen käräjäoikeuden ratkaisuun. 
194 Koponen 2017, s. 237-238. Tuomiovirhettä kuvaa myös nimitys oikeudenkäyntivirhe – onhan 

kyse oikeudenkäynnissä tapahtuneesta menettelyvirheestä. 
195 Kavasto 2000, s. 157. 
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maksettujen etuuksien määrästä.196 Käytännössä peruspäivärahan ja työmarkkinatuen 

yhteensovittamistapauksia on ollut vähän197, minkä vuoksi Kelan merkitys 

yhteensovittamiskäytännössä on rajattu ja Työllisyysrahaston merkitys korostunut. Lisäksi 

ansiopäiväraha on suuruudeltaan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea suurempaa, minkä 

takia näissä tapauksissa yhteensovittamisen intressi on suurempi. Etuuden maksajan asema 

prosessuaalisesti rajoittuu vain lausuman antamiseen, eikä se saa asianosaisasemaa. Se 

vastaa lisäksi oikeudenkäyntikuluistaan itse.198 Käytännössä kynnys puuttua tuomioistuinten 

ratkaisuihin jälkikäteen on korkealla, mutta Työllisyysrahasto edellyttää kuitenkin tuomiolle 

riittäviä perusteita.199 

Työllisyysrahaston tilastojen mukaan sille saapuu vuosittain noin 500-600 tapausta (2017-

2020), johon sisältyvät sekä tuomioistuimen lausumapyynnöt että sopimusosapuolten 

sopimuskommenttipyynnöt. Vuosina 2017-2020 saapuneiden sovintosopimusten määrä on 

vaihdellut välillä 300-400, mikä on tarkoittanut, että sovintosopimukset ovat olleet 

vuosittain selvästi enemmistössä suhteessa annettuihin tuomioihin. Vuosittainen vaihtelu on 

tilaston mukaan ollut varsin pientä, ja asioiden määrä varsin vakiintunut.200 TSL:n 

seurantatutkimuksen tulokset vastaavat Työllisyysrahaston tilastoja: vastaajat arvioivat 

päättämiskorvausjutuista sovittavien osuuden olevan noin 60 %.201 Etenkin 

sopimuskommenttien osalta rahasto toimii ikään kuin epävirallisena ”tuomioistuimena”, kun 

se lausuu osapuolille sopimuksen lainmukaisuudesta.202  

Vakuutusvalvontavirasto on katsonut, että vähennystä laskettaessa maksetut 

työttömyysetuuden tulee ottaa huomioon bruttomääräisinä.203 Tämä tulkinta on vakiintunut 

 
196 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
197 Työministeriö 2006, s. 28. 
198 ks. ratkaisu TT 2006-1, jossa Työllisyysrahaston oikeudenkäyntikuluvaatimukset hylättiin 

puuttuvan asianosaisaseman vuoksi.  
199 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. Rahasto pyrkii vaikuttamaan tuomioistuinten ratkaisuihin 

esimerkiksi koulutustilaisuuksien- ja oppaiden avulla. Tuomioihin se ei mielellään puutu, ellei niissä 

ole suuria puutteita. 
200 Työllisyysrahaston aineisto 2021. Sovintosopimusten määrä sisältää sekä tuomioistuinten 

vahvistamat sovinnot että tuomioistuimen ulkopuoliset sopimukset. 
201 Kairinen ym. 2004, s. 77 ja s. 19. Seurantatutkimukseen vastasi työsopimuslain soveltamisen 

kannalta keskeisiä ammattiryhmiä, kuten asianajotoimistoissa, käräjäoikeuksissa ja 

työmarkkinajärjestöissä työskenteleviä juristeja. Vastaajien määrä oli 106, joista noin kolmannes 

työskenteli käräjäoikeuksissa ja toinen kolmannes asianajotoimistoissa.  
202 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. Työllisyysrahasto pyrkii asian käsittelyssä tasapuolisuuteen 

ja asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun.  
203 Vakuutusvalvontavirasto 2001, s. 6. 
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käytännössä poikkeuksettomaksi soveltamiskäytännöksi.204 Koska bruttomääräinen etuus 

tarkoittaa todellisuudessa saatua etuutta, on yhteensovituksessa huomioitava mahdollinen 

takaisinperitty osuus. Näin ollen yhteensovitettavaa määrää arvioitaessa ei oteta huomioon 

maksettuja veroja tai veroluontoisia maksuja. Keskimääräinen vähennettäväksi tullut 

ansionmenetyksen määrä on ollut 4 000 – 5 000 euron välillä.205 

 

4.2 Miltä ajalta yhteensovitus tehdään? 

 

Yhteensovittamisen tarkastelujakso alkaa työsuhteen päättämisestä ja jatkuu tuomion 

antamiseen saakka.206 Ajanjakso päättyy luonnollisesti kuitenkin, kun työntekijän 

työttömyys on päättynyt: onhan kyse maksettujen työttömyysetuuksien 

yhteensovittamisesta. Tavallisimmissa tapauksissa tarkastelujakson määrääminen on 

yksinkertaista, jos työntekijän työttömyys on joko päättynyt kokonaan toistaiseksi voimassa 

olevaan työllistymiseen tai työttömyys jatkuu edelleen. Seuraavassa käsitellään tiiviisti 

yleisimpiä poikkeustilanteita. Keskeisenä periaatteena tulee pitää mielessä, että 

yhteensovitettavalla etuudella on oltava syy-yhteys päättämisestä syntyneeseen vahinkoon, 

ja että se on korvausta määrättäessä otettu huomioon.  

Mikäli työsuhde on purettu ilman irtisanomisperustetta, työntekijällä on oikeus 

irtisanomisajan palkkaan. Yhteensovittamisen tarkastelujakso alkaa vasta irtisanomisajan 

palkan maksamisen jälkeen.207 Tämä johtuu siitä, että työntekijällä ei ole oikeutta 

työttömyysetuuteen irtisanomisajalla, jolloin hän on lain, työehtosopimuksen tai 

työsopimuksen perusteella oikeutettu palkkaan.  

Ratkaisussa KKO 2016:70 korkein oikeus arvioi, miten yhteensovittaminen tuli ajoittaa, kun 

työntekijä oli välittömästi työsuhteen päättymisestä lukien saanut sairauspäivärahaa viiden 

 
204 Työministeriö 2006, s. 17, todetaan, ettei tiedossa ole tuomioita, josta tästä olisi poikettu. 

Työllisyysrahaston aineisto vastaa tätä linjausta. 
205 Työllisyysrahaston aineisto 2021. Tilasto kattaa vuodet 2017-2021 ja koskee tapauksia, joissa on 

ollut vähennettävää menetystä. Tilastosta puuttuvat sellaiset tapaukset, joissa koko määrä on 

kohtuullistettu. Näitä tapauksia lienee kuitenkin varsin vähän. 
206 Tarkastelujakson alkaminen on vakiintunut alkamaan päättämisestä lukien. Tämä linjaus on 

vahvistettu esimerkiksi ratkaisussa Turun HO 2.4.2004, nro 1098. Tuomiossa yhteensovitettava 

määrä ajoittui heti irtisanomisajan jälkeiseen jaksoon. 
207 Esimerkiksi ratkaisussa Turun HO 29.12.2005 S 05/664 otettiin kantajille maksetut 

työttömyysetuudet huomioon vasta laskennallisen irtisanomisajan jälkeiseltä ajanjaksolta. 

Vastaavasti tällöin työttömyyspäiväraha evätään vastaavalta ajalta kuin se evättäisiin silloin, jos 

henkilö saisi irtisanomisajan palkkaa. Moilanen 2010, s. 303. 
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kuukauden ajan, minkä jälkeen hänelle oli maksettu ansiopäivärahaa liki kahden vuoden 

ajan. Korkein oikeus totesi, että vastoin Työllisyysrahaston antamaa lausumaa laskentatavan 

soveltaminen kaavamaisesti ainoastaan välittömästi työsuhteen päättymistä seuraavaan 

aikaan voi johtaa säännösten tarkoitusten vastaiseen lopputulokseen, kun työntekijän 

vahinko ei aiheudu välittömästi työsuhteen päättymisen jälkeen esimerkiksi sairausloman 

vuoksi. Käytännössä ratkaisu tarkoittaa, että palkaton jakso ei aiheuta palkkaetujen 

menettämistä, ellei työntekijä ole työtön. Mitään estettä ei vaikuta olevan sillekään, että 

tarkastelujakson keskelle sijoittuu tällainen jakso208, jolloin kohdistuminen on ”tauolla” 

tämän ajan.  

Sairauspäivärahaa vastaavia tilanteita ovat ainakin työsuhteen päättyminen perhevapaan 

yhteydessä, kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke.209 Yhteistä näille on, että päättymisen 

jälkeen ei ole syntynyt vahinkoa, johon päättämiskorvaus oikeastaan voisi kohdistua: 

työntekijä ei olisi pystynyt työskentelemään sairaana, perhevapaalla tai työkyvyttömänä. 

Näistä tilanteista tulee kuitenkin erottaa työnantajan aiheuttama työkyvyttömyys, jolloin 

työnantaja voi joutua paitsi korvausvelvolliseksi myös rikosoikeudellisten seuraamusten 

kohteeksi.  

Tilanne, jossa työntekijä työllistyy tilapäisesti työsuhteen päättämisen jälkeen, lienee hyvin 

tavallinen. Myös näissä tilanteissa yhteensovittamisen kohdistuminen ja syy-yhteys voi 

säilyä tilapäisen työskentelyn jälkeenkin.210 Kuten edellä käsitellyissä tilanteissa, tilapäinen 

työskentely voi keskeyttää tai siirtää tarkastelujaksoa, jolta työttömyysetuudet otetaan 

huomioon.211 Työllisyysrahaston linjaus on, että syy-yhteyden katkaisee vakituinen 

työllistyminen, pitkä määräaikainen työ ja mahdollisesti työssäoloehdon täyttyminen 

uudessa työsuhteessa. Viimeistään syy-yhteys kuitenkin katkeaa yli vuoden työsuhteessa 

olon jälkeen.212 Pidennetty tarkastelujakso on näin mahdollinen useammassakin 

poikkeustilanteessa. Työllisyysrahaston esimerkinomaisessa listauksessa muita mahdollisia 

tarkastelujaksoa siirtäviä tilanteita ovat opiskelu, päätoiminen omaishoitajana toimiminen ja 

epäselvät tilanteet, joissa työttömyysetuutta ei rahastolle tuntemattomasta syystä ole 

maksettu.213 

 
208 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
209 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
210 Ks. aiemmin kohdassa 3.2 mainitut ratkaisut KKO 1981 II 11 ja KKO 1995:75. 
211 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1092. 
212 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
213 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
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Muutoksenhakuvaiheessa voidaan vielä joutua harkitsemaan yhteensovittamista, mikäli 

hovioikeus korottaa käräjäoikeuden tuomitseman korvauksen määrää, sitä ei käräjäoikeuden 

tuomiossa tuomittu lainkaan tai hovioikeus vähentää korvattavaa määrää. Alentamistilanne 

on varsin yksinkertainen, sillä tällöin yhteensovitus tehdään vain hovioikeuden 

tuomitsemalta ajalta.214 Mitään estettä yhteensovittamiselle vielä käräjäoikeuden tuomion 

jälkeiselle ajalle ei ole.215 Räty suhtautuu artikkelissaan tähän melko torjuvasti, ja korostaa 

oikeuskäsittelyn painottumista käräjäoikeuteen, eikä huomioon tulisi ottaa seikkoja, jotka 

eivät olleet tiedossa käräjäoikeuden tuomiota annettaessa.216 Tämä on näkemyksenä 

perusteltu, sillä mikäli työttömyys olisi jatkunut käräjäoikeuden lainvoimaisen tuomion 

jälkeen, ei tätä määrää olisi otettu yhteensovittamisessa huomioon. Yhteensovittaminen 

muutoksenhakuajalta johtaisi näin työntekijöiden erilaiseen kohteluun, ja voisi jopa korottaa 

työntekijän muutoksenhakukynnystä. Sinänsä estettä käräjäoikeuden jälkeen maksettujen 

etuuksien yhteensovittamiselle ei kuitenkaan ole. 

 

4.3 Yhteensovittamisen kohtuullistaminen 

 

Yhteensovittaminen vähentää käytännössä työntekijän työnantajalta saamaa korvausta, joten 

työsopimuslakiin on haluttu ottaa työntekijän aseman huomioonottava säännös, jonka 

mukaan tuomioistuin voi tehdä korvauksesta TSL 12:3:1:ää pienemmän vähennyksen tai 

jättää vähennyksen kokonaan tekemättä, jos se on korvauksen määrä, työntekijän 

taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen kokemansa loukkaus huomioon ottaen 

kohtuullista (TSL 12:3.2). Myös sovintosopimuksissa voidaan sopia kohtuullistamisesta, 

mutta Työllisyysrahasto edellyttää tällöin kunnollisia perusteita yhteensovittamiselle.217 

Tarkkaavainen lukija huomaakin, että työntekijän oloja on jo arvioitu korottavana tekijänä 

päättämiskorvauksen määrässä, jolloin yhteensovittamisessa tehtävä kohtuullistaminen 

muodostuisi toiseksi korvauksen määrää korottavaksi tekijäksi. Kohtuusperusteinen tekijä 

voisi esitöiden mukaan olla esimerkiksi työntekijän työttömyyden pitkittyminen, 

 
214 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1094-1095. 
215 Esimerkiksi ratkaisussa Vaasan HO 28.3.2011 S 09/1065 todettiin, että työttömyysetuuden 

vähentämistä arvioitaessa ”on otettava huomioon myös käräjäoikeuden ja hovioikeuden tuomioiden 

välisenä aikana maksetut päivärahat”. 
216 Räty 2009, s. 215. 
217 Työllisyysrahasto tunnistaa sen, että sovintosopimuksin ei välttämättä haluta kirjata kaikkia 

kohtuullistamisen perusteita. Tämän vuoksi se hyväksyy ohjeidensa mukaan myös liitteenä 

toimitettavat selvitykset kohtuullistamiseksi. 
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päättämiskorvauksen suuruus ja työntekijän huoltovelvollisuus.218 Esimerkiksi mikäli 

työntekijän taloudessa asuvan puolison tulot ovat hyvät, tulee tämä ottaa huomioon 

kohtuullistamista arvioitaessa. Vastaavasti voidaan ajatella, että mikäli työnantajayrityksen 

koko ja olosuhteet ovat vaikuttaneet korvaukseen vähentävästi, voisi olla kohtuullista, että 

täyttä lakimääräistä yhteensovittamista ei tehdä.219 Voidaan siis todeta, että 

kohtuullistamisen edellytysten arvioinnissa merkitystä tulee antaa sille, millä perustein 

päättämiskorvaus on tuomittu.  

Kohtuullistaminen on poikkeussäännös useiden muiden sovittelunormien tapaan, minkä 

vuoksi sen merkitys on varsin rajattu.220 Kohtuullistamisen vaatiminen on kuitenkin 

tavallista sekä sovintosopimuksissa että tuomioistuimissa. Työllisyysrahasto edellyttää 

rahaston osuuden pienentämiseen tai vähennyksen kokonaan tekemättä jättämiseen 

todellisia ja painavia perusteita, joiden tulee ilmetä tuomiosta. Esiin nousevat työntekijän 

olojen ja loukkauksen lisäksi tilanteet, joissa korvauksen määrä on palkkakuukausien tai 

palkan suuruudella mitattuna pieni.221 Työntekijän tulee kuitenkin kyetä näyttämään, että 

perusteet kohtuullistamiselle ovat olemassa.  

Varovaista suhtautumista yhteensovittamisen kohtuullistamiseen puoltaa myös se, että se 

käytännössä parantaisi myös työnantajan asemaa – jos työttömyysetuutta ei vähennetä 

päättämiskorvauksesta, ei työnantaja joudu korvaamaan päättämiskorvauksesta 

vähennettävää määrää Työllisyysrahastolle. Kohtuullistamisesta vastaamaan jäisi ainoastaan 

työttömyysturvajärjestelmä. Prosessuaalisesti voitaisiin Rädyn mukaan edellyttää, että 

työntekijän olisi vaadittava kohtuullistamista, eikä sitä oteta huomioon ex officio.222 Tätä 

puoltaa nähdäkseni se, että työntekijän olosuhteet ja asema on jo otettu huomioon 

päättämiskorvauksen määrässä.  

 

 

 
218 HE 157/2000, s. 121. 
219 Tiitinen – Kröger 2012, s. 744. 
220 Räty 2009, s. 221. 
221 Työllisyysrahaston aineisto 2021. Työllisyysrahaston mukaan lähtökohtaisesti alle 5 kuukauden 

tai 13 000 euron korvaus on pieni. 
222 Räty 2009, s. 217. 
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5 Aineeton ja aineellinen vahinko osana työsopimuslain 12 luvun 2 §:n ja 

3 §:n arviointia 
 

Päättämiskorvausta koskevat säännökset vaikuttavat työoikeudellisen ja 

vahingonkorvausoikeudellisen kontekstin rajapinnassa. Edellä on käsitelty sääntelyä 

enimmäkseen työoikeudellisesta näkökulmasta. Seuraavaksi arvioidaan, miten voimassa 

olevaan sääntelyyn on päädytty ja mitä merkitystä päättämiskorvauksen jakautumisella 

aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon on. 

Vahingonkorvausvelvollisuuden perustarkoituksena on korvata vahingonkärsijälle tälle 

aiheutunut koko vahinko.223 Päättämiskorvaussääntelyn tavoitteena on, että työntekijä 

pääsee siihen asemaan, jossa hän olisi ilman perusteetonta päättämistä. Sääntelyssä 

toteutetaan siis täyden korvauksen periaatetta. Tällöin vahinko voi olla sekä aineellista että 

aineetonta. Korvauksen suorittamisesta seuraa, että työnantaja vapautuu vastuustaan 

lainvastaisesta päättämisestä ja toisaalta että työntekijä menettää oikeussuojakeinonsa 

päättämiseen liittyen rahallisen korvauksen saatuaan.224 Koska työsopimuksen perusteella 

työnantajan pääasiallinen velvoite on palkanmaksu, on vaikea nähdä, että muunlainen 

suoritus työntekijälle laittoman päättämisen perusteella olisi käytännöllinen, saati 

mahdollinen. 

 

5.1 Päättämiskorvauksen aineellinen vahinko 

 

Aineellinen vahinko on vahinkoa, joka voidaan määritellä objektiivisen mittapuun avulla ja 

joka vähentää yleensä vahingonkärsijän varallisuutta.225 Kyse on siis vahingosta, jolle 

voidaan määrittää tarkka suuruus – kuten vahingosta aiheutuneet kulut tai vahingon myötä 

menetetyt ansiot. Aineellista vahinkoa ei määritellä suoraan vahingonkorvauslaissa, vaikka 

käytännössä taloudelliset vahingot ja esinevahingot ovat yleensä aina aineellisia. 

Henkilövahingot jakautuvat aineellisiin ja aineettomiin sen mukaan, voidaanko objektiivista 

arviointiperustetta esittää. Vastaavasti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 

 
223 Hemmo 1996, s. 1. 
224 Ks. Varuhas 2018, s. 22-23. Varuhas herättää kysymyksen etenkin ihmisoikeusloukkausten osalta, 

onko oikeuksien ja erilaisten intressien toteutumisen kannalta oikein, että rahallinen 

vahingonkorvaus korvaa aiheutuneen vahingon. Toisaalta rahallisen korvauksen merkitys 

oikeudessa ylipäänsä lienee common law -oikeuskulttuureissa Suomea suurempi. 
225 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 338. 
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oikeuskäytännössä aineellisena vahinkona (pecuniary damages) korvataan 

vahingonkärsijälle aiheutunut kaikki taloudellinen vahinko ja ansionmenetys.226  

TSL 12 luvun soveltamisessa päättämiskorvauksesta on erotettava ennen tuomion antamista 

(tai sovintosopimuksen tekemistä) syntyneet ansionmenetykset. Jo syntyneet 

ansionmenetykset ovat vahinkolajina varsin selkeästi määritettäviä, kunhan syy-yhteys 

päättämisen ja menetyksen välillä voidaan todentaa. Syy-yhteyteen voi vaikuttaa esimerkiksi 

työntekijän oma menettely työttömyystilanteessa: tarjotusta työstä kieltäytyminen voi 

osoittaa, että vahingon syntyminen on itse asiassa johtunut työntekijästä itsestään. Aihetta 

on käsitelty luvussa 4. 

Kuten aiemmin on todettu Työllisyysrahaston korostavan, ei yhteensovittamisessa voida 

ottaa huomioon arvioitua työttömyydestä aiheutuvaa vahinkoa, vaan yhteensovittaminen 

perustuu todellisuudessa maksettuihin korvauksiin. Tuomioistuin voi kuitenkin ottaa 

päättämiskorvauksen määrässä huomioon tulevan ansionmenetyksen. Kyseessä on siis 

aineellinen vahinko, jota ei yhteensoviteta. Tulevan ansionmenetyksen korvaaminen 

mukailee kokonaiskorvauksen periaatetta: mikäli vahingon syntyminen on varsin 

todennäköistä ja on syy-yhteydessä päättämiseen, voi tuomioistuin harkita seikan korottavaa 

merkitystä korvaukseen. Vahingon ennakoitavuutta voidaan arvioida sekä yleisen 

elämänkokemuksen että kyseisen yksittäistapauksen olosuhteiden pohjalta.227 Yleisellä 

tasolla tämä voidaan ilmaista niin, että tuleva vahinko arvioidaan individuaalisesti 

yksittäisen tilanteen pohjalta yrittäen arvioida todennäköisesti aiheutuva menetys.228 

Tällainen arviointi ja kaikkien olosuhteiden huomioon ottaminen on luonnollisesti 

tuomioistuimelle varsin haastava tehtävä. Tulevaisuuden ennustaminen ei ole helppoa. 

Mikäli työttömyyden arvioidaan jatkuvan, esimerkiksi työntekijän jouduttua aiheettomasti 

negatiivisesti julkisuuteen työnantajan menettelystä johtuen, voinee tuomioistuin ajatella, 

että työttömyydestä tulee aiheutumaan lisää vahinkoa. Tällaiset tilanteet lienevät kuitenkin 

varsin harvoin aktualisoituvia.229 Työnantajankaan kannalta ei olisi kohtuullista, että 

korvausaika laajenee suuresti tuomion jälkeiseen aikaan kattamaan hypoteettista 

työttömyyttä. Ongelmallinen tilanne voisi syntyä, mikäli työntekijä työllistyykin tuomion 

 
226 Fenyves ym. 2011, s. 14. 
227 Hellner 1995, s. 132.   
228Hellner 1995, s. 384. Ruotsalaisessa vahingonkorvausoikeudellisessa arvioinnissa otetaan 

Hellnerin mukaan huomioon ainakin henkilön mahdollisuudet saada tuloa hänen koulutuksensa, 

osaamisensa, asuinolosuhteiden ja muiden rinnastettavien seikkojen perusteella. 
229 Räty 2009, s. 219. 
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jälkeisenä aikana, ja osa korvauksesta on perustunut tämän ajanjakson ansionmenetyksen 

korvaamiseen. Tuomion saatua lainvoiman työnantajan oikeussuojakeinot ovat erittäin 

rajatut. 

Aineellinen vahinko ei rajaudu ainoastaan ansionmenetykseen päättämiskorvaustenkaan 

yhteydessä. Muuta vahinkoa, joka on osa päättämiskorvausta, voi olla ainakin osakkuuden 

menettäminen ja päättämisen vaikutus eläkkeeseen.230 Muun aineellisen vahingon osuus 

päättämiskorvauksista lienee useimmiten kuitenkin olematon tai pieni – onhan vahingon 

oltava yhteydessä päättämiseen ja TSL 12:2:n korvaukseen vaikuttaviin seikkoihin. Muuta 

aineellista vahinkoa aiheutunee useimmiten ylempinä asiantuntijoina tai johtajina 

toimineille työntekijöille, joille esimerkiksi tulevaa osakkuutta olisi pidetty todennäköisenä 

tai lähes varmana tai mikäli pidentynyt työttömyys olennaisesti vaikuttaa eläkkeeseen. 

Näiden tilanteiden korvattavaksi tuleminen lienee kuitenkin erittäin harvinaista. 

Päättämiskorvauksen aineellinen vahinko ja syntynyt ansionmenetys ennen korvauksen 

määräämistä esiintyvät kirjallisuudessa usein toistensa synonyymeinä.231 Aineellisen 

vahingon laajuus on näin ollen hyvin rajattu sisältäen vain ansionmenetyksen. Muulla kuin 

syntyneellä ansionmenetyksellä ei ole merkitystä yhteensovittamisen kannalta, mikä voi olla 

syynä niiden vähäiseen käsittelyyn kirjallisuudessa. Mielenkiintoista on, että 

päättämiskorvaussäännöstö tältä osin perustuu tismalleen vastaavaan ajatukseen kuin 

Ruotsin skadeståndslagen, jonka lainvalmisteluaineistossa todetaan yleisellä tasolla, että 

vahingot, jotka eivät suoraan ilmene ansionmenetyksenä, eivät ole aineellisia vahinkoja.232  

 

5.2 Päättämiskorvauksen aineeton vahinko 

 

Aineeton vahinko on muuta kuin rahamääräistä vahinkoa, kuten esimerkiksi kipua, särkyä, 

vikaa tai pysyvää haittaa.233 Sille ei voida esittää objektiivista arviointiperustetta, eikä se 

vähennä vahingonkärsijän varallisuutta.234 Aineeton vahinko on luonteeltaan laadullista, 

 
230 Paanetoja – Kärkkäinen - Lohi 2019, s. 286. 
231 Selvyyden vuoksi todettakoon, että myös tutkielmassa käsitteitä käytetään toistensa 

synonyymeinä, ellei muuta aineellista vahinkoa kuin aiheutunutta ansionmenetystä nosteta erikseen 

esiin. 
232 SOU 1973:51, s. 185. 
233 Tiitinen – Kröger 2012, s. 752. 
234 Ståhlberg – Karhu 2020, s. 338. 
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eikä liity suoraan henkilön varallisuuteen tai ansioihin.235 Aineeton vahinko on siis monella 

tapaa subjektiivista, abstraktia ja sen suuruutta on usein vaikea hahmottaa. Esimerkiksi 

henkilön ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten hän on millaisenkin kohtelun kokenut ja 

voidaanko tätä pitää loukkaavana.  

Vahingonkorvauslaissa aineettomana vahinkona korvataan aiheutunut kipu, särky, muu 

tilapäinen haitta ja kärsimys. Aineettomana vahinkona korvataan näin nämä erityiset 

vahingot, jotka eivät ole aineellisia.236 Myös ruotsalaisissa vahingonkorvausoikeudellisissa 

esitöissä aineettomana vahinkona (ideell skada) todetaan korvattavaksi muut kuin selvästi 

aineelliset vahingot, kuten erilaiset haitat tai tilapäiset menetykset (tillfälliga förluster).237 

EU-oikeudessa aineettoman vahingon soveltamisala on laajentunut, ja sen voidaan katsoa 

sisältyvän vahingonkorvaukseen myös implisiittisesti osana ajatusta täyden korvauksen 

periaatteesta. Toisaalta sen soveltamisessa on oltu EU-oikeudessa varovaisia: useissa 

tapauksissa todisteiden puutteellisuus, syy-yhteyden puuttuminen ja epämukavuuden 

sietämisvelvollisuus estävät aineettoman vahingon tuomitsemisen maksettavaksi.238 

Vahingon tulee olla tosiasiallinen, varma ja eritelty.239 Toisin sanottuna mikä tahansa 

epämiellyttävä tunne ei tule korvattavaksi, mikä vahvistetaan myös suomalaisessa 

oikeuskäytännössä. Mielipaha, suru, pelko tai muut vastaavat elämään kuuluvat 

epämiellyttävät tunnetilat eivät tule korvattavaksi korkeimman oikeuden käytännön 

mukaan.240 Samaa lähtökohtaa voidaan soveltaa päättämiskorvausta harkittaessa. 

Aineettoman vahingon käsite on Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamisessa voinut 

ulottua esimerkiksi vahinkotapahtumien aiheuttamien traumojen, ahdistuksen, 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen, avuttomuuden, masennuksen, uupumuksen, 

nöyryytyksen tai stressin korvaamiseen.241 Koska aineettoman vahingon käsite on avoin, 

 
235 Havu 2019, s. 492. 
236 ks. HE 167/2003, esim. s. 24. Esitöissä ei mainita nimenomaisesti aineellista vahinkoa. Aineeton 

vahinko erotetaan kuitenkin selkeästi muista, aineelliseen vahinkoon perustuvista vahingon lajeista. 
237 SOU 1973:51, s. 185. Suhteessa tämän päivän suomalaiseen oikeuteen ainakin tilapäiset 

menetykset voisivat kuulua aineellisen vahingon alaan riippuen siitä, mitä termillä ”tillfälliga 

förluster” kulloinkin tarkoitetaan.  
238 Havu 2019, s. 496 ja s. 503. 
239 Ks. esim. C 481/14 Hansson v Jungpflanzen, kohdat 35 ja 57. Euroopan unionin tuomioistuin 

korostaa sekä täyden korvauksen periaatetta että vaatimusta vahingon varmuudesta ja 

tosiasiallisuudesta. 
240 Saarinen 2014 s. 463 ja esimerkiksi KKO 1998:80 ja KKO 1999:44. Ratkaisussa KKO 1998:80 

todetaan yksiselitteisesti, etteivät nämä tunnetilat tule korvattaviksi. Ratkaisussa KKO 1999:44 

korkein oikeus ei sinänsä kiistänyt mielipahan ja surun tunteita, mutta katsoi jääneen näyttämättä, 

että näiden johdosta oli syntynyt henkilövahinkoa. 
241 Fenyves ym. 2011, s. 15. 
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eikä työsopimuslaissa tai sen esitöissä rajata aineettoman vahingon laajuutta, ei näiden 

seikkojen vaikutusta päättämiskorvaukseen voida sulkea pois. Hyvänä lähtökohtana on 

myös ruotsalaisten esitöiden idea aineettoman vahingon korvattavuuden laajuudesta – 

korvattavaa on kaikki mahdollinen korvattava vahinko, joka ei ole aineellista.242 

Päättämiskorvausta koskeva TSL 12:2 on poikkeuksellinen säännös siinä mielessä, että 

työnantajan toiminnan loukkaavuutta arvioidaan itsenäisesti ilman vahingonkorvauslain 

yleisiä periaatteita.243 Aineettoman vahingon määrään vaikuttavat muun muassa sen 

kohdistuminen loukkaavalla tavalla työntekijän henkilöön tai työnantajan piittaamattomuus 

laista johtuvia velvoitteita kohtaan.244 Itse asiassa TSL:n 12:2:ssä mainituista korvauksen 

suuruuteen vaikuttavista seikoista suurin osa koskee aineetonta vahinkoa: esimerkiksi 

työntekijän ikä, työsuhteen kesto ja osapuolten olosuhteet viittaavat päättämisen 

aiheuttamaan loukkaukseen, eivätkä objektiivisesti mitattavaan ja tosiasiallisesti 

aiheutuneeseen vahinkoon. Aineeton vahinko voi TSL 12:2:ssa perustua työsuhteen 

päättämistilanteeseen, päättämisen syyhyn, päättämiseen johtaneeseen tapahtumakulkuun ja 

päättämistä seuranneisiin toimiin.245  

Sekä YTL:n, YVL:n että tasa-arvolain mukaiset hyvitykset perustuvat ainoastaan 

aineettomaan vahinkoon246, eivätkä ne korvaa lainkaan aineellista vahinkoa. Aineetonta 

vahinkoa arvioidaan näissä tapauksissa nimenomaisesti hyvityksen loukkaavuuden ja niiden 

lainvastaisuuden perusteella, eikä hyvityksen tuomitseminen edellytä tosiasiassa 

aiheutunutta vahinkoa. Nämä säännöksetkään eivät noudata vahingonkorvausoikeudellisia 

periaatteita muun muassa vahingon syntymisestä ja syy-yhteydestä, mikä toisaalta ilmenee 

jo käytettävästä nimestä ”hyvitys” nimen ”korvaus” sijaan. Kyseessä on hyvitys 

aineettomasta vahingosta.  

Päättämiskorvausten suuruuden arviointia varten Työllisyysrahastolla on listaus247, joka 

sisältää tyypillisten aineettomien vahinkojen listauksen ja niistä aiheutuvan vahingon 

suuruuden:  

 
242 SOU 1973:51, s. 185. 
243Paanetoja – Kärkkäinen – Lohi 2019, s. 312-313. Tavallisesti sopimussuhteissa kärsimyksestä 

tuomittaisiin korvaus VahL 5:6.1:n edellytyksin, jolloin voitaisiin edellyttää esimerkiksi rikoksen tai 

vakavaa koskemattomuuden loukkausta.  
244 Koskinen – Ullakonoja 2012, s. 278. 
245 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
246 Koskinen – Nieminen – Valkonen 2019, s. 1049. 
247 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
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Aineettoman vahingon aiheuttanut tapahtuma Vahingon vaikutus 

päättämiskorvaukseen  

Työnantajan lievä epäasiallinen toiminta päättämistilanteessa 1-2 kk 

Työsuhteen päättymisen jälkeen tapahtunut vakava 

mustamaalaus tms. 

1-3 kk 

Työsuhteen aikainen häirintä, työpaikkakiusaaminen, 

aiheettomat varoitukset, piittaamattomuus 

työnantajavelvoitteista 

1-4 kk 

Individuaaliperusteinen irtisanominen, purku tai peitelty 

individuaaliperuste 

1-5 kk 

Ikäsyrjintä tai vanhempainvapaan käyttö 2-4 kk 

Työnantajan sanalliset uhkailut, aiheettomat rikosilmoitukset 

tai muu vakava epäasiallinen toiminta 

3-6 kk 

Luottamushenkilön tai vastaavan irtisanominen 

tehtävänhoidon takia 

3-7 kk 

Työnantajan fyysinen väkivalta, rikosasia tai tuomio 

työnantajaa vastaan 

5-10 kk 

 

Loukkauksen arvioinnissa korostetaan tosiasioiden kokonaisharkintaa. Yleisenä 

Työllisyysrahaston linjauksena on kuitenkin, että alle 3 kuukauden aineeton vahinko 

voidaan yleensä hyväksyä, kun taas yli 5 kuukauden korvaaminen edellyttää selkeää ja 

vakavaa loukkausta. Vakavimmat tilanteet lienevät varsin harvinaisia, joten useimmiten 

aineettoman vahingon määrä jää melko pieneksi. 

Räty ehdottaa aineettoman vahingon määrittämistä ensin lähtökohtana kolmen kuukauden 

vapaaosa, joka syntyy vähimmäiskorvauksesta.248 Ajatus perustuu siihen, että kolmen 

kuukauden palkkaa vastaava korvaus on useimmiten säädetty vähimmäismääräksi, jota 

varten ei tarvitse arvioida työttömyyttä tai ansionmenetyksiä lainkaan. Samanlaista 

ajattelutapaa vaikuttaa esiintyvän myös oikeuskäytännössä: Kouvolan hovioikeus on 

argumentoinut, että kolmen kuukauden osalta vahinkoa ei yhteensoviteta sen takia, että 

 
248 Räty 2009, s. 219. 
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työsopimuslain perusteella korvaus määräytyy automaattisesti.249 Tämä näkökulma ei 

kuitenkaan saa tukea Työllisyysrahaston ohjeista.250  

Idea ei myöskään sovi kaikkiin tilanteisiin. On myös muistettava, että kolmen kuukauden 

alarajasta voidaan poiketa esimerkiksi kollektiiviperusteisissa päättämisissä.  Joissakin 

tilanteissa kokonaisvahingon määrä voi siis olla varsin pieni ja kolmen kuukauden korvaus 

olisi itsessään kohtuuttoman suuri. Esimerkiksi purkuperusteen puuttuessa, mutta 

irtisanomisperusteen ollessa olemassa työsuhteen purkamisen sisältämän loukkauksen 

suuruus voi jäädä pieneksi, kun työntekijä saa hyväkseen irtisanomisajan palkan. Aineellista 

vahinkoa ei tällöin juurikaan synny, vaan tuomittavaksi voi tulla esimerkiksi ainoastaan 

yhden kuukauden palkkaa vastaava aineeton vahinko.251  

 

5.3 Vahingon jakaminen tuomioistuinten määräämissä päättämiskorvauksissa 

 

Asteikkokorvaus sisältää korvausta työntekijälle syntyneestä aineellisesta ja aineettomasta 

vahingosta. Jo työsopimuslakikomitean mietinnössä uudeksi työsopimuslaiksi todetaan, että 

päättämiskorvauksen määrään varsin olennaisesti vaikuttaa aiheutunut aineellinen vahinko, 

mutta myös muuta vahinkoa voidaan ottaa huomioon.252 Aineeton vahinko näyttäytyy näin 

jonkinlaisena lisäosana kokonaiskorvauksessa. 

Aineeton vahinko syntyy työntekijän henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta. Tähän 

peilaten hallituksen esityksessä TSL 12:3:ksi esitettiin, että tuomioistuimen olisi eroteltava 

työttömyydestä aiheutunut ansionmenetys ja toisaalta muu vahinko.253 

Eduskuntakäsittelyssä laki säädettiin kuitenkin sellaisena, että korvaus määrätään 

kokonaiskorvauksena ilman vahingon erittelyä. Lakivaliokunnan mielestä tuomioistuimen 

velvollisuus erotella aineellinen ja aineeton vahinko ei ”sovi yhteen kokonaiskorvauksen 

periaatteen kanssa”. Toisaalta lakivaliokunta totesi, että tuomioistuimen on silti ”pidettävä 

mielessään asia voidakseen suorittaa työttömyysetuuden vähennys”.254 Työ- ja tasa-

 
249 Kouvolan HO 12.11.2004 S 03/856, s. 4. 
250 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
251 Turun HO 31.1.2019 S 17/1119:ssa tuomittiin käräjäoikeuden perustelujen mukaisesti yhden 

kuukauden palkkaa vastaava päättämiskorvaus, kun purkamisperustetta ei ollut, mutta 

irtisanomisperuste oli olemassa. Aineellista vahinkoa ei ollut syntynyt lainkaan. 
252 Työsopimuslakikomitea 2000, s. 135 ja Kairinen ym. 2004, s. 15. 
253 HE 157/2000, s. 120. 
254 LaVL 18/2000, s. 6. 



   63 
 

arvovaliokunta oli mietinnössään asiasta samaa mieltä lakivaliokunnan kanssa.255 Kuitenkin 

sovintosopimusten osalta voimaan jäi velvollisuus erottaa vahinkolajit toisistaan, kuten 

myöhemmin jaksossa 5.4 selvitetään.  

Miten tähän lopputulokseen oikeastaan päädyttiin? Työsopimuslain uudistuksen tavoitteena 

oli, että säännöstö olisi selkeää, täsmällistä ja helppolukuista ja lisäisi oikeusvarmuutta ja 

ennakoitavuutta.256 Päättämiskorvausta koskeva säännöstö koettiin kuitenkin useissa 

lausunnoissa epäselväksi, harkinnanvaraiseksi ja vaikeaselkoiseksi, joten uudistuksen 

tavoitteiden täyttymistä kohtaan oltiin varsin kriittisiä. Useissa lakivaliokunnan ja 

työvaliokunnan asiantuntijalausunnoissa esitettiinkin kritiikkiä hallituksen esityksen 12 

lukua kohtaan.  

Työtuomioistuimen muistiossa todetaan, että koska TSL 12:2, jonka perusteella korvaus 

määrätään, on luonteeltaan epätäsmällinen ja harkinnanvarainen, tuomioistuinten tehtävää 

eritellä aineellinen ja aineeton vahinko toisistaan tulisi pitää ongelmallisena ja 

keinotekoisena.257 Työtuomioistuin on lain säätämisen jälkeen katsonutkin, ettei erittely 

palkkaetujen menetyksiin, muuhun taloudelliseen vahinkoon ja aineettomaan vahinkoon ole 

ollut mahdollista, minkä vuoksi yhteensovituksen kohteena on sen oikeuskäytännössä 

lähtökohtaisesti ollut koko korvaussumma.258 Oletettavasti tämä tarkoittaa, että 

työtuomioistuin ottaa muun vahingon erottamisen huomioon yhteensovittamista tehdessään, 

mutta vahingon ollessa pelkästään palkkaetujen menetystä ei tätä erikseen mainita.  

Samoilla linjoilla työtuomioistuimen kanssa lainsäädäntövaiheessa oli lausunnossaan 

työoikeuden professori Martti Kairinen, jonka mielestä erittelyvelvollisuus tekisi asian 

ratkaisemisen melko monimutkaiseksi niin tuomarille kuin asianosaisille ja kohottaisi 

oikeudenkäyntikuluja.259 Myös vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Mika 

Hemmo piti erittelyvelvoitetta ongelmallisena, kun korvaus perustuu kokonaisharkintaan.260 

Myös hän totesi pelon sääntelyn vaikeaselkoisuudesta, tuomioistuinten työn hidastumisesta 

ja vaikeaselkoisen sääntelyn hallitsevien lakimiesten harvalukuistumisesta. Ehdotettuja 12 

luvun 2 §:n ja 3 §:n soveltamisohjeita sääntelyä monimutkaistavina ja vaikeuttavina pidettiin 

 
255 TyVM 13/2000, s. 14. 
256 Työsopimuslakikomitea 2000, s. 54. 
257 Orasmaa 2000. Työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaan muistio 24.10.2000. 
258 Työministeriö 2006, s. 15. 
259 Kairinen 2000. Turun yliopiston professori Martti Kairisen lausunto 24.10.2000. 
260 Hemmo 2000. Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori Mika 

Hemmon lausunto 10.11.2000. 
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myös Helsingin käräjäoikeuden muistiossa.261 Työtuomioistuimen ja Kairisen vaihtoehtona 

tälle esitettiin voimassa olevan lain mukaista ratkaisua, jossa kokonaiskorvauksen periaate 

ja yhteensovittaminen palkkaetujen menetyksestä ovat sovellettavana rinnakkain. 

Lausuntojen mukaan tämä ratkaisu voisi selkeyttää sääntelyä.  

Työministeriön mietinnössä viisi vuotta TSL:n voimaantulon jälkeen todetaan, että 

kokonaiskorvausperiaate on aiheuttanut soveltamisongelmia ja oikeuskäytännön 

eriytymistä, kun osa tuomareista kirjoittaa julki vahingon jakautumisen aineelliseen ja 

aineettomaan vahinkoon, kun taas osa pitäytyy esitöiden mukaisessa kokonaiskorvauksen 

ilmoittamisessa.262 Työtuomioistuimen linjana on ollut kokonaiskorvauksen ilmoittaminen. 

Käräjäoikeudet ja hovioikeudet kuitenkin ovat usein tavanneet avata tuomiossa, miten 

korvaus jakautuu. Käytännössähän korvauksen jakautuminen ilmenee myös siinä, että 

yhteensovitusta ei ole lainkaan tehty, jos vahinko on ollut vain aineetonta.263 Tällaisena 

tilanteena on aiemmin todetulla tavalla noussut esiin kolmen kuukauden vähimmäiskorvaus. 

Työministeriö on pohtinut vaihtoehtoja TSL 12 luvun ristiriitaisuuksiin ja esitti erilaisia 

vaihtoehtolinjoja korvauksen erittelyn suhteen tuomioistuimissa: 

I: kokonaiskorvauksen periaate säilyisi, ja yhteensovitus tehtäisiin koko korvaussummasta, 

joka sijoittuu päällekkäin työttömyysturvan maksuajalta; 

 

II: kokonaiskorvauksesta erotettaisiin aineeton vahinko, joka tuomittaisiin erikseen. 

Yhteensovittaminen tehtäisiin kokonaiskorvauksesta, joka ei sisällä aineetonta vahinkoa; ja 

 

III: aineettomana vahinkona pidettäisiin kategorisesti kolmea kuukautta, joka sijoittuisi 

yhteensovittamisen tarkastelujakson alkuun vähentäen yhteensovitettavaa määrää kaikissa 

tapauksissa.264  

 

Sovintosopimusten osalta ehdotettiin vaihtoehtojen I ja II säätämistä sovellettavaksi, tai 

vaihtoehtoisesti yhteensovittamisen jättämistä kokonaan, tai vain pienten korvausten osalta, 

sovintosopimusten päättämiskorvausten ulkopuolelle.  

 
261 Sahlstedt 2000. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Helena Sahlstedtin lausunto 26.10.2000. 
262 Työministeriö 2006, s. 18-19. 
263 Työministeriö 2006, s. 15-16. Ratkaisussa Kouvolan HO 12.11.2004 S 03/856 todettiin, että 

korvausta ei voitu pitää kolmen kuukauden osalta korvauksena menetetyistä palkkaeduista, joten siitä 

ei ollut tehtävä yhteensovitusta.  
264 Työministeriö 2006, s. 26-42. 
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Lainsäädännön muutostyöhön ei kuitenkaan ole ryhdytty ainakaan toistaiseksi. 

Työministeriön hahmotelmat tarjoavat kuitenkin mahdollisuuksia ymmärtää, miten 

nykymallia voitaisiin kehittää ja parantaa. Työllisyysrahastosta korostetaan, että vaikkei 

erittelyn kirjaaminen lakiin itsessään välttämättä olisi tarpeen, voisi tämä selventää tilannetta 

osapuolille, jotka eivät ole perehtyneet tuomioistuinten tai Työllisyysrahaston käytäntöön.265 

Kokonaiskorvaus ja toisaalta lainsäädännön asettamat puitteet yhteensovitusjärjestelmineen 

sisältävät paljon tulkinnanvaraa. 

 

 

5.4 Vahingon jakaminen sovintosopimuksissa 

 

Tutkielman pääpaino on ollut tuomioistuinten käsittelemissä korvauksissa kautta linjan. 

Sovintosopimukset on nostettu esiin sivuten. Vaikka sovintosopimusten määrä on 

tuomioistuinten ratkaisuja suurempi päättämiskorvausasioissa, on perusteltua käsitellä 

laajemmin käräjille päätyneitä tapauksia. Sillä, mitä oikeusasteet työntekijälle korvauksiksi 

kulloinkin tuomitsevat, on suuri vaikutus sovintosopimuksissa sovittaviin seikkoihin ja 

osapuolten mahdollisuuksiin sovintoneuvotteluissa. Tuomioistuinten käytäntö on myös 

puhdasta laintulkintaa, jolloin analyysissä voidaan keskittyä itse oikeustilan tutkimiseen. 

Sovintosopimukset taas ovat nimensä mukaisesti sopimuksia, joissa kahden osapuolen 

tahdot yhtyvät ottaen tosin huomioon joitakin TSL:n asettamia vaatimuksia. 

Sovintosopimukset sisältävät näin paljon enemmän joustonvaraa, minkä vuoksi aineellisen 

työoikeuden merkitys niissä on paljon rajatumpi. Oma merkityksensä on silläkin, että 

pääsääntöisesti julkisten tuomioiden analysointi onnistuu helpommin kuin usein salassa 

pidettäviksi sovittujen sovintosopimusten. 

Sovintosopimuksen sisältöön vaikuttaa suoraan päättämiskorvausta koskeva lainsäädäntö: 

onhan kyseessä sopimus, jolla työntekijä sitoutuu olemaan vaatimatta hänelle lain nojalla 

muutoin tulevaa korvausta. Osapuolten sopimusoikeudellista vapautta rajoittaa myös 

työttömyysetuuksien yhteensovittaminen sopimuksella maksettavan korvauksen kanssa. 

TSL 12:3:n 4 momentin mukaan sopimuksessa on erikseen mainittava päättämiskorvaus 

sekä siihen sisältyvä palkkaetujen menetyksestä johtuva korvaus. Sovintosopimuksessa 

 
265 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. 
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tulee näin käytännössä eritellä aineellinen, palkkaetujen menetystä koskeva vahinko ja 

toisaalta muu aineellinen ja aineeton vahinko. Aineettoman vahingon erittely ei itsessään 

riitä, vaan se täytyy myös kyetä perustelemaan riittävän hyvin. Työllisyysrahasto ei hyväksy 

pintapuolisia perusteluja aineettomasta vahingosta tai kohtuullistamisesta tai ristiriitaisia 

sopimusehtoja. Sopijoiden tulee esimerkiksi huomata, että tavanomainen sopimusklausuuli 

”työnantaja ei myönnä menetelleensä millään tavalla väärin” tarkoittaa käytännössä, että 

työnantaja kiistää, että työsuhde olisi päätetty perusteettomasti.266 Tällöin ainakaan 

aineetonta vahinkoa ei voisi olla edes syntynyt. 

Kysymys vahinkojen erittelystä nousi esiin jo TSL:n lainsäädäntövaiheessa, kuten aiemmin 

on todettu. Valiokuntien asiantuntijalausunnoissa asia herätti ajatuksia, mutta 

erotteluvelvollisuuden sisältämää hallituksen esitystä ei kuitenkaan päädytty muuttamaan 

sovintosopimusten osalta. Orasmaa ei ota kantaa sovintosopimuksiin267, ja Kairinen toteaa 

sovintosopimusten osalta vain, että päättämiskorvauksen erotteluun liittyviä ongelmia voisi 

ratkaista rajaamalla ”sovintosäännökset koskemaan vain jo käynnistyneen oikeuskäsittelyn 

tai työehtosopimuksiin perustuvan erimielisyysneuvottelujen aikana kirjallisesti tehtyihin 

sovintoihin”268. Kairisen lausuntoa voi kritisoida nähdäkseni epäselväksi, sillä tällainen 

sovintosäännösten rajaaminen herättää kysymyksen, kuinka laajasti sopimusvapauteen 

oikeastaan nyt olisi haluttu puuttua? Mitä säännöksiä osapuolten olisi sovellettava, jos ne 

sopivat korvauksesta tuomioistuimen ulkopuolella?  

Työsuhderiitoja hoitava asianajotoimisto lausui, että erittely voisi vaikeuttaa 

irtisanomisriitojen ratkaisua sovittelulla, koska sopimus on usein mahdollinen nimenomaan 

eri korvausten yhteen niputtamisella. Ajatuksena on, että yksi rahasumma on 

työnantajaosapuolelle helpommin hyväksyttävä kuin eri korvausperusteiden tarkempi 

arviointi.269 Lausunnot osoittavat, että sääntelyä voidaan lähestyä useista näkökulmista. 

Lakivaliokunnan pöytäkirjoissa todetaan lopulta kuitenkin, että sovintoa koskevaa sääntelyä 

ja erittelyvelvoitetta tarvitaan käytännön tarpeiden vuoksi.270 On toisaalta ymmärrettävää, 

että sovintosopimusten kohdalla erotteluvelvoitettakin epäselvempi sääntelytapa olisi 

vahingon jakautuminen mielessä pitäen kokonaiskorvauksen periaate. 

 
266 Asia nousee esiin Työllisyysrahaston haastattelussa.  
267 Orasmaa 2000. Työtuomioistuimen presidentti Pekka Orasmaan muistio 24.10.2000. 
268 Kairinen 2000. Turun yliopiston professori Martti Kairisen lausunto 24.10.2000. 
269 ks. Parkkinen 2000. Työsuhde-Expertit Oy:n Kauko Parkkisen lausunto 15.11.2000. 
270 LaVL 18/2000, s. 7. 
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Käytännön sopimustoiminnassa erittely voi olla vaikeaa ja keinotekoista. 

Sovintosopimuksen osapuolille voi syntyä halu laatia heille edullinen sopimus 

työttömyysetuuden maksajan kustannuksella – tällöin korvaus perustuisi muun vahingon 

korvaamiseen palkkaetujen korvaamisen sijasta, jolloin yhteensovitettava määrä jäisi 

pieneksi. Työnantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta sopia totuudenvastaisista 

korvausperusteista.271 Tilanteesta riippuen kyse voi olla sallitusta työsuhdesuunnittelusta tai 

työlainsäädännön kiertämisestä272, mutta raja on häilyvä. Toinen asia on se, että käytännössä 

Työllisyysrahaston ja Kelan mahdollisuudet puuttua osapuolten välisiin sopimuksiin ovat 

rajalliset. Vaikka tuomioistuin vahvistaisi tuomion, sekään ei voi puuttua kuin vain selvästi 

lainvastaisiin tai kohtuuttomiin sopimuksiin.273  

Seurantatutkimuksessa päättämiskorvaussopimuksia käsittelevät ammattilaiset 

kommentoivatkin yhteensovitussääntelyä esimerkiksi ”sovintoa hankaloittavina”, kokevat 

”[työllisyys]rahaston osuuden sovinnossa hankalaksi” ja katsovat, että 

yhteensovittamissäännöksiä on kierretty ”ilmoittamalla koko korvaus tasa-arvolain 

rikkomisesta maksettavaksi”.274 Lausuntoja voi pitää varsin huolestuttavina suhteessa lain 

tavoitteisiin ja sisältöön: sopimisen tulisi olla tarvittaessa mahdollista ja silloin siihen tulisi 

soveltaa sitä varten säädettyjä säännöksiä. Vaikuttaa siltä, että käytännössä esiintyy 

sopimuksia, joissa ansionmenetyksen määrää vähätellään ja aineettoman vahingon osuutta 

liioitellaan. 

Työllisyysrahasto pyrkii ohjeidensa perusteella ensisijaisesti ohjaamaan ja neuvomaan 

osapuolia tosiasiallista asiantilaa vastaavan sopimuksen tekemiseksi. Linjana on puuttua 

vain selkeästi rahaston etuja loukkaaviin tilanteisiin. Työllisyysrahaston mukaan osapuolet 

yleensä noudattavat rahaston pyyntöä korjata sopimusta, ja mikäli näin jostain syystä ei 

tehdä, lähettää rahasto silti työnantajalle laskun.275 

Työllisyysrahastolla ja Kelalla ei toisaalta myöskään ole käytössään keinoja edes varmistaa 

sopimusten toimittamista niille lausumien antamista varten.276 Tämän vuoksi on mahdotonta 

 
271 Sorjonen 2009, s. 235. 
272 Murto 2004, s. 1245. 
273 Sorjonen 2009, s. 235. Ainakin Sorjonen pitää tuomioistuimen tehtävää haastavana ja harvoin 

sovellettavana. Sovinnon vahvistaminen perustuu OK 20 luvun 3 §:ään, jonka mukaan tuomioistuin 

ei saa vahvistaa sovintoa, jos se on lain vastainen, selvästi kohtuuton tai loukkaa sivullisen oikeutta.  
274 Kairinen ym. 2004, s. 79. 
275 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. 
276 Työministeriö 2006, s. 21. Työryhmä piti tätä selvänä ongelmakohtana, johon lainsäädännön 

muuttamisella tulisi puuttua.  
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sanoa, kuinka paljon sovintosopimuksia todellisuudessa tehdään ja missä määrin 

yhteensovittaminen jää täysin tekemättä. Myös ns. ”koitetaan kepillä jäätä” -tapauksia 

ilmenee, joissa testataan sitä, mikä läpäisee Työllisyysrahaston käsittelyn. On myös 

huomattava, että osapuolten välisen sopimuksen todellista luonnetta voi ajoittain olla 

vaikeaa määrittää objektiivisesti – maallikko-osapuolet voivat helposti sekoittaa esimerkiksi 

kertakaikkisen korvauksen ja päättämiskorvauksen käsitteet. Käytännön syistä 

Työllisyysrahaston lähtökohtana on sitoutua työttömyyskassan tulkintaan sopimuksen 

luonteesta.277  

Sovintosopimuksissa voidaan näin katsoa olevan kohtuullisen laaja liikkumavara 

korvauksen määrittelyssä. Tarkka sopimusvapauden raja vaikuttaa silti olevan jokseenkin 

epäselvä esimerkiksi vaadittavien perustelujen ja rahaston puuttumiskynnyksen osalta.278 

Epäselvyyksien välttämiseksi ja työntekijän etujen kannalta on tärkeää, että kirjallisessa ja 

allekirjoitetussa sovintosopimuksessa kerrotaan perusteet mahdollisimman selkeästi, 

totuudenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti. Tämä tukee sovintosopimuksen luonnetta 

erimielisyydet päättävänä sopimuksena, jonka tarkoituksena on lopullisesti päättää 

työsuhteen päättämistä koskeva erimielisyys.279 Ongelmakohtina voidaan nähdä se, että 

osapuolet voivat käytännössä hyvinkin vapaasti sopia mistä haluavat, ja 

työttömyysturvajärjestelmän keinot puuttua tähän ovat rajatut. 

 

5.5 Erottelun merkitys TSL 12:2:ssa ja TSL 12:3:ssa 

 

Aineellisen ja aineettoman vahingon erottelulla on merkitystä etenkin tilanteissa, jossa 

aineetonta vahinkoa on aiheutunut huomattavasti. Aineellisesta vahingosta tehtävä vähennys 

työttömyysetuuksista ja se, että aineeton vahinko korvataan ilman vähennyksiä ovat 

merkityksellisin syy erottelun tärkeydelle. Erottelu perustuu siis etenkin TSL:n 12:3:n 

yhteensovitussääntelyyn – TSL 12:2:n kokonaiskorvaus jakautuu toki aineelliseen ja 

aineettomaan vahinkoon, mutta käytännössä yksinään tällä ei olisi muuta kuin 

 
277 Käsitys vahvistuu Työllisyysrahaston haastattelun perusteella. Säännösten kiertäminen on 

periaatteessa mahdollista, eikä Työllisyysrahasto tee valvontaa. Joskus päättämiskorvausta koskeva 

sovintosopimus voi tulla rahaston tietoon vasta, kun työttömyyskassa toimittaa sopimuksen 

rahastolle. [Työttömyyskassoille näitä sopimuksia voi tulla, kun työttömyysetuuden saajan tulee 

toimittaa ne kassalle.] Yhteistyö työttömyyskassojen kanssa onkin rahastolle tärkeää. 
278 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. 
279 Sorjonen 2009, s. 232-233 sovintosopimusten tavoitteista. 
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havainnollistava ja systematisoiva merkitys. Sovintosopimuksissa tilanne eroaa kuitenkin 

oikeudessa annettavista tuomioista, sillä niissä aineellinen ja aineeton vahinko on lain 

mukaan erotettava toisistaan. 

Yhteensovitussääntö muotoutui hallituksen esityksen ja lakivalmistelun pohjalta hyvinkin 

erilaiseksi, mitä työsopimuslakikomitea esitti: jos ehdotus olisi hyväksytty, tuomioistuin ei 

olisi tehnyt yhteensovittamista, vaan se olisi siirretty Työllisyysrahaston tai Kelan 

tehtäväksi. Tällöin tuomiossa olisi ilmoitettu täysi korvaus, ja etuuden maksaja olisi hoitanut 

mahdollisen takaisinperinnän itse työttömyysturvalain säännösten pohjalta.280 Tuomioistuin 

joutuu nyt pitämään mielessään vahingon jakautumisen ansionmenetykseen ja aineettomaan 

vahinkoon yhteensovittamista varten. Yhteensovittamisen kohtuullistamisessa taas 

merkityksensä on sillä, mistä osista päättämiskorvaus koostuu.  

Asiaa käsittelevälle tuomarille päättämiskorvauksen erittelyn hahmottaminen 

yhteensovitusta varten ei ole erityisen epäkäytännöllistä, mutta osapuolten, kuultavien tai 

muutoksenhakutuomioistuinten kannalta kokonaiskorvauksen periaate on ongelmallinen. Ei 

ole poissuljettua ajatella, että osapuolten oikeusturva kärsii, kun tarkkaa tietoa siitä, millä 

perustein tuomioistuin ratkaisunsa tekee, ei välttämättä saada. Toki tuomioistuimet voivat 

vaikuttaa tähän perustelemalla tuomionsa huolellisesti ja avaamalla päättämiskorvauksen 

muodostumisen tuomioon selkeästi. Käsitys päättämiskorvauksen kokonaiskorvausmallin 

haasteista jaetaan pitkälti oikeuskirjallisuudessa, ja ongelmia on tuotu esiin niin 

lainvalmistelussa kuin lainsäädäntöä jälkikäteen arvioitaessa. 

Erottelulla on myös prosessuaalista merkitystä. Aineeton vahinkohan on luonteeltaan 

vaikeammin näytettävää ja perustuu osittain subjektiivisiin tekijöihin, mikä edellyttää 

osapuolilta vahvempaa näyttövelvollisuutta. Samaten tuomioistuimen päättämiskorvauksia 

koskevissa ratkaisussa aineettoman vahingon määrittäminen on aikaa vievää verrattuna 

varsin tekniseen ansionmenetyskysymykseen, joka selviää maksettujen etuuksien 

perusteella. Esimerkkinä prosessuaalisesta merkityksestä on myös, että Työllisyysrahaston 

antaessa kommenttia sovintosopimuksesta aineettoman vahingon korvaamiselta 

edellytetään aina lakimiehen yksittäistapauksellista harkintaa, mitä varten voidaan 

tarvittaessa pyytää lisäselvitystä sopimusosapuolilta.281 Mikäli aineetonta vahinkoa ei 

 
280 Ks. Työsopimuslakikomitea 2000, s. 137. 
281 Työllisyysrahaston aineisto 2021. 
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sovintosopimuksessa ilmoitettaisi olevan lainkaan, jäisi Työllisyysrahaston tehtäväksi 

ainoastaan yhteensovittamisen tekeminen toteutuneen työttömyyden perusteella. 

Merkityksensä on myös sillä, mihin ajanjaksoon osittainen yhteensovitus [aineellisen ja 

aineettoman vahingon osuus] kohdistetaan: kohdistetaanko aineeton vahinko välittömästi 

työsuhteen päättämisen jälkeiseen aikaan, vai vasta ansiomenetyksen jälkeiseen 

ajanjaksoon, vai kohdistetaanko korvaus aineellisen ja aineettoman vahingon suhteessa 

(esimerkiksi ¾)?282 Ansionmenetyksen määrittäminen ja sen yhteensovittaminen voivat 

vaikuttaa osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin paljonkin. Tähän ei lainsäädännössä ole 

otettu selkeästi kantaa. Korkein oikeus totesi lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa 

työsopimuslakia säädettäessä, että päättämiskorvauksen ansionmenetysosan kohdentaminen 

tiettyyn aikaan ja vähennettävän etuuden kohdentaminen samaan aikaan on jäänyt 

hallituksen esityksessä säätämättä.283 Tältä osin hallituksen esitykseen ei tehty kuitenkaan 

enää muutoksia, vaan tilanne jäi lainsäädännön osalta avoimeksi.  

 

Käytäntö on kuitenkin vakiintunut sellaiseksi, että aineellinen vahinko sijoitetaan aina 

tarkastelujakson alkuun ja aineeton loppuun. Tuomioistuimet ovat lähes poikkeuksetta 

noudattaneet tätä käytäntöä. Jos aineeton vahinko sijoitettaisiin tarkastelujakson alkuun, 

vähennystä ei välttämättä tulisi tai se jäisi hyvin pieneksi. Tämän vuoksi kynnys nykyisen 

käytännön muuttamiseen on ”erittäin korkea”.284 On kuitenkin huomattava, että tilanteet 

vaihtelevat ja että vahingon jakautuminen yhteensovitettavaan ansionmenetykseen ja 

aineettomaan vahinkoon vaikuttaa eri tilanteissa eri tavoin. Huomionarvoista on silti se, että 

asia on vakiintunut tuomioistuinten tulkinnan perusteella, eikä lainsäädännöstä tai esitöistä 

suoraan löydy vastausta nykyiseen linjaan.  

 

6 Yhteenveto 
 

Tässä tutkielmassa on pyritty hahmottelemaan, miten TSL 12:2:n päättämiskorvaus 

muodostuu ja mikä merkitys päättämiskorvauksen rakenteella on. Aihepiiri vaikuttaa melko 

tekniseltä, mutta todellisuudessa päättämiskorvaus on tärkeä työntekijän oikeuksia turvaava 

työkalu ja vahingon määräytyminen ja sisältö vaikuttavat niin työntekijän, työnantajan kuin 

 
282 Tarkastelujakson määrittämistä on käsitelty aiemmin kohdassa 4.2. 
283 Suhonen 2000. Korkeimman oikeuden oikeusneuvos Riitta Suhosen lausunto, 7.11.2000. 
284 Työllisyysrahaston haastattelu 2022. 
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työttömyysturvajärjestelmän toimintaan. Näiden vaikutusten havaitseminen ja ennakointi 

voi kuitenkin olla vaikeaa ja ennalta-arvaamatonta, mikä johtuu sekä sääntelyn 

monitahoisuudesta että tulkinnanvaraisuudesta. Lisäksi työoikeudessa usein toistuva 

oikeudellisen arvioinnin yksittäistapauksellisuus tuo omat haasteensa. Tästä huolimatta on 

vaikea nähdä, että päättämiskorvaussäännöksessä voitaisiin siirtyä yksittäistapauksellisesta 

arvioinnista standardikorvaukseen, sillä soveltamistilanteet ovat varsin kirjavia. 

Varsin mielenkiintoisena havaintona tutkielmassa on, että aineellinen ja aineeton vahinko 

käytännössä useimmiten tulee erotella toisistaan yhteensovittamissäännön vuoksi, vaikka 

päättämiskorvaus ilmoitettaisiin yhtenä kokonaiskorvauksena. Työsuhteen päättymisen 

jälkeinen työttömyys ja maksetut työttömyysetuudet ovat hyvin tavallisia, ja tällöin vahinko 

on kyettävä jakamaan aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon. Kokonaiskorvauksen 

periaatteen ja toisaalta yhteensovittamissäännöksen myötä ei olekaan kovin kummallista, 

että työsopimuslain lainsäädäntövaiheessa päättämiskorvauksen sisältö herätti paljon 

keskustelua esimerkiksi valiokuntien lausunnoissa, ja myös myöhemmin 

oikeuskirjallisuudessa ja käytännössä TSL:n sisältö on osoittautunut joltain osin 

ongelmalliseksi. 

Yhteensovittamissäännös siis käytännössä edellyttää vahingon erottelemista, vaikka 

päättämiskorvaus perustuu kokonaiskorvaukseen. Työllisyysrahaston materiaalista ilmenee 

selkeästi, että heidän antamissaan lausunnoissa tuomioistuimille aineellisen ja aineettoman 

vahingon käsitteiden pyörittely osana päättämiskorvausta on arkipäivää – siitä huolimatta, 

että itse laissa ja esitöissä asia on jäänyt epäselvemmäksi. Vahingon rakenteella on 

merkitystä myös tarkastelujaksoa ja sen määräytymistä koskevissa kysymyksissä.  

Silmiin pistävää on myös, millaiseen asemaan TSL:n säännösten soveltaminen asettaa 

työttömyysetuuksien maksajat, etenkin Työllisyysrahaston. Rahasto vastaa käytännössä 

TSL 12:3:n toteutumisesta, sillä suurinta osaa asioista ei käsitellä tuomioistuimissa. Sen 

asema on siis jossain etujaan valvovan asianosaisen, asiantuntijan ja puolueettoman 

lainsoveltajan välillä. Rahasto on kuitenkin ottanut ja vakiinnuttanut asemansa noin parin 

kymmenen vuoden aikana, kun nykyinen yhteensovittamissäännös on ollut voimassa. 

Sovintosopimusten osalta tilanne on toinen, sillä TSL 12:3:een jätettiin velvollisuus eritellä 

ansiomenetys ja aineeton vahinko toisistaan. Sovintosopimusten käsittely tuo esiin 

vaihtoehtoisen säännöksen tuomioistuimissa käsiteltäville korvauksille, mutta myös 

itsenäisesti ne ovat kiinnostavia tutkimuskysymysten kannalta. Sovintosopimuksissa 



   72 
 

vahingon erottelu jää käytännössä melko vapaasti työntekijän ja työnantajan ratkaistavaksi, 

vaikka korostamalla aineetonta vahinkoa ne molemmat hyötyvät taloudellisesti. Sääntely ei 

siis tältäkään osin vaikuta ideaalilta. Jälleen kerran päädytään kuitenkin siihen, että 

aineettoman ja aineellisen vahingon käsitteet vaikuttavat useiden tahojen oikeuksiin.  

Vahingon erottamiselle aineelliseksi ja aineettomaksi on myös muuta merkitystä. Kuten 

aiemmin on todettu, oikeusprosessissa ja sovintosopimuksissa vahingon määrittely on 

haastava, mutta tarpeellinen tehtävä. Kokonaiskorvauksen määrääminen vaikuttaa näin koko 

prosessin kulkuun.  

Aihepiiriin syvennyttyäni voin lisäksi todeta, että päättämiskorvauksen sisällön jakaminen 

aineelliseen ja aineettomaan vahinkoon systematisoi ja selventää korvauksen sisältöä. 

Päättämiskorvaus voidaan jakaa kahteen osaan, joista toisen määrittäminen on mekaanista 

ja yksinkertaista, ja toisen edellyttää laajempaa näyttöä ja perustelua. Vaikka on mahdollista 

ymmärtää, miksi kokonaiskorvauksen kannattajat halusivat lakiin yhden selkeän korvauksen 

periaatteen, on työntekijän ja työttömyysetuuden maksajien oikeusturvan kannalta tärkeää, 

että tuomioistuimet ilmoittavat selvästi vahingon jakautumisen perusteluineen. Tämä 

helpottaa myös yhteensovittamisen toteuttamista. ”Tuomioistuin harkitsee oikeaksi" -

perustelu ei tutkielman perusteella ole riittävä, ja se on itse asiassa kyseenalaista myös 

osapuolten oikeusturvan kannalta. 

Johtopäätöksenä katson, että TSL 12:2 ja 12:3:n säännökset kaipaisivat selventämistä 

korvauksen muodostumisen ja työttömyysetuuksien vähentämisen osalta. Vaikka selvyyteen 

säännöksiä säädettäessä pyrittiinkin, nykytila on kaikkea muuta kuin kaikille osapuolille 

kristallinkirkas. Etenkin yhteensovittamissäännös on sisällöltään niin laaja ja monitahoinen, 

että työnsä menettäneen ja korvausta vaativan työntekijän on vaikeaa ymmärtää sen sisältö, 

saati valvoa oikeuksiaan. Lisäksi ristiriitaisuudet varsinaisen päättämiskorvaussäännöksen 

kanssa vaikeuttavat kokonaisuuden hahmottamista.  

Tutkielmassa on jonkin verran tuotu esiin esimerkiksi työministeriön tekemiä 

muutosvaihtoehtoja, mutta tarkempien muutosehdotusten esittäminen ja analysointi vaatisi 

laajempaa selvitystä. Mikäli säännöksiä muutettaisiin, niiden uudistuksessa tulisi lisäksi 

huomioida työoikeuden kehitys. Päättämiskorvaussäännös elää muun työoikeuden mukana, 

mikä tarkoittaa, että esimerkiksi työntekijän- ja työnantajan käsitteiden tulkinnassa 

tapahtuva muutos vaikuttaa suoraan päättämiskorvaustilanteiden soveltamiseen. 

Näkyvimpiä muutoksia on teknologinen kehitys esimerkiksi alustatalouden muodossa. 
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Tulisiko päättämiskorvauksen soveltamisalaa laajentaa soveltumaan työsuhteisiin 

rinnastuviin tilanteisiin vai tulisiko säätää uutta erityissääntelyä? Esimerkiksi 

alustataloudessa syntyy käytännössä työntekijän kannalta vastaava riippuvuussuhde 

työnantajaan kuin perinteisessä työsuhteessa, vaikka työntekijällä olisi vapaus valita 

työkeikkoja. Riippuvuus yhdestä sopimuskumppanista, työn määrän epävarmuus ja matala 

palkkaus ovat tunnusmerkkejä tällaiselle työlle.285 Nykyinen lainsäädäntö ei Suomessa eikä 

muuallakaan Pohjoismaissa ole täysin kykenevä vastaamaan näiden sopimussuhteiden 

sääntelyyn.286 Kysymys työntekijän oikeuksista muuttuvassa työoikeuden kentässä koskee 

myös Eurooppaa ja koko muuta maailmaa.  

Jos mietitään tutkimuskysymystä aineellisen ja aineettoman vahingon merkityksestä 

päättämiskorvauksessa, tuo työoikeuden kehitys muutoksia tähänkin.  Tutkielman teemoissa 

on vain sivuttu työmarkkinoiden muuttumista, mutta myöhemmälle tutkimukselle 

työsuhteiden luonteen kehityksen vaikutuksesta päättämiskorvaukseen olisi paikkansa. 

Esimerkiksi mainittujen alustapalvelutyöntekijöiden asemaan liittyy useita epäselviä 

kysymyksiä. Miten päättämiskorvauksen määrään suhtauduttaisiin, mikäli alustapalvelu 

irtisanoisi ruokalähetin yhteistyösopimuksen, ja tämä sopimus katsottaisiin 

työsopimukseksi? Millaiseksi aineettoman vahingon katsottaisiin muodostuneen: 

pidettäisiinkö tällaista toimintaa erityisen loukkaavana vai vain vähän loukkaavana? Miten 

korvauksen perusteena oleva palkka voitaisiin edes määrätä alustataloudessa, jossa 

työntekijä voi vapaasti hyväksyä tai hylätä työtarjouksia ja palkka muodostuu henkilön 

valintojen seurauksena?  

Kuten havaitaan, maailman kehittyminen haastaa liki kaikkia tässä tutkielmassa käsiteltyjä 

päättämiskorvaukseen liittyviä aihepiirejä. On hyvä tiedostaa, että muutamien kymmenien 

vuosien sisällä työoikeudessa esiin nousee ilmiöitä, joita emme tänä päivänä voi 

kuvitellakaan. Päättämiskorvauksen kehittäminen muuttuneeseen ja muuttuvaan 

työmarkkinaan on laaja tehtävä, joka tulee lainsäätäjän- ja soveltajan tehtäväksi 

tulevaisuudessa tavalla tai toisella. Haasteita tässä tulee riittämään, sillä 

yksittäistapauksellisuuden ja case by case -ajattelun vaikutuksesta kestää aikansa, ennen 

kuin yhtenäistä käytäntöä tai tulkintalinjaa ehtii syntyä.287 Selvää on, että mahdolliset 

 
285 O’Connor 2013, s. 55. 
286 Alsos – Dølvik - Jesnes 2020, s. 149. 
287 Alsos – Dølvik - Jesnes 2020, s. 150. Esimerkiksi pienen väestöpohjan Islannissa työoikeuden 

kysymysten oikeustilan arviointia vaikeuttaa kasuistinen työoikeudellinen sääntely. Hajanaisten ja 

epätyypillisten työsuhteiden lisääntyessä riskinä voi Suomessakin olla, että samasta tilanteesta 
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muutokset edellyttäisivät kattavaa materiaalista analyysiä päättämiskorvaussäännöksen 

nykytilasta ja soveltamiskäytännöstä, työmarkkinoiden kehittymisen seurantaa ja 

reagoimista muutoksiin. 

 
muodostuu vain vähän käytäntöä. Tätä riskiä voidaan toisaalta ennakoida lainsäätämisvaiheessa, 

jotta lainsäädännön tulkintaohjeet olisivat mahdollisimman selkeitä. 


