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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUULLISEN HUOMAUTUKSEN JA KIRJALLISEN VAROITUKSEN ANTAMINEN  
SEKÄ TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN SEKÄ VIRKASUHTEEN 
PÄÄTTÄMINEN 
 
1 
Yleistä  

Tässä ohjeessa käsitellään niitä toimenpiteitä, joihin esimiehen tulee 
ryhtyä havaittuaan tai saatuaan tietää työntekijänsä tai viranhaltijansa 
laiminlyöneen palvelussuhteeseen liittyviä velvollisuuksia tai rikkoneen 
niitä. Irtisanomistilanteita käsitellään työntekijän ja viranhaltijan henki-
löön liittyvien irtisanomisperusteiden kannalta. Taloudelliset ja tuotan-
nolliset irtisanomisperusteet voivat tulla kyseeseen Helsingin kaupun-
gilla vain silloin, kun työntekijä tai viranhaltija toimintojen uudelleenjär-
jestelyjen yhteydessä kieltäytyy ottamasta vastaa hänelle tarjottua, työ-
sopimuslaissa tai kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoi-
tettua soveltuvaa työtä. 
 
Tämä ohje tulee voimaan 1.6.2007 ja on voimassa enintään 
31.12.2015 saakka. Ohje korvaa kaupunginkanslian henkilöstöosaston 
31.10.2003 antaman ohjeen huomautuksen ja varoituksen antamises-
ta. Tässä ohjeessa mainittuja menettelytapoja voidaan joutua sovelta-
maan työyhteisöissä esiintyvissä ristiriitatapauksissa. Niistä henkilöstö-
keskus on 22.5.2007 antanut erilliset ohjeet. 
 
Tämä ohje täydentää kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnalli-
sen esimiehen työsuhdeoppaassa (kohdissa 6 ja 7) ja virkasuhde-
oppaassa (kohdassa 10) annettuja ohjeita. Oppaat löytyvät Heli-
intrasta kohdasta Henkilöstö > Henkilöstöhallinnon käsikirja > Henkilös-
töjohtaminen > Virka- ja työehtosopimukset > Kunnallisen esimiehen 
työsuhdeopas ja Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas. Samasta 
kohdasta löytyy myös kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 
(KVTES), jonka kohdassa IX käsitellään palvelussuhteen päättymistä. 
Saman sopimuksen liitteistä löytyvät työsopimuslaki (TSL) ja laki kun-
nallisesta viranhaltijasta (viranhaltijalaki, KVhL). 
 
Työntekijän tai viranhaltijan syyllistyttyä esim. myöhästymisiin ja muihin 
luvattomiin poissaoloihin, ohjeiden vastaiseen menettelyyn, huolimat-
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tomuuteen työssä, työturvallisuuden tai työvelvoitteen laiminlyöntiin, 
työstä kieltäytymiseen, sopimattomaan käytökseen työssä taikka päih-
teiden väärinkäyttöön esimiehen tulee välittömästi puuttua asiaan 
jäljempänä ilmenevillä tavoilla. Esimiehen tulee ottaa huomioon työvel-
voitteiden rikkomis- tai laiminlyöntitilanteessa, johtuuko rikkomus tai 
laiminlyönti esim. työntekijän osaamattomuudesta tai puutteelli-
sesta perehdyttämisestä tai onko rikkomus tai laiminlyönti tahalli-
nen taikka johtuuko se törkeästä huolimattomuudesta. 
 
Määräaikaisen työntekijän osalta on otettava huomioon, ettei mää-
räaikaista työsopimusta voida irtisanoa, elleivät esimies ja työntekijä 
asiasta toisin sovi. Muussa tapauksessa määräaikainen työsopimus 
voidaan vain purkaa. Jos määräaikainen työntekijä irtisanoutuu sopi-
matta asiasta esimiehensä kanssa, häneltä voidaan vaatia vahingon-
korvauksena hänen työnantajalleen aiheuttamansa vahinko. 
 
Työntekijä, joka ei ole noudattanut irtisanomisaikaa, on velvollinen suo-
rittamaan työnantajalle kertakaikkisena korvauksena irtisanomisajan 
palkkaa vastaavan määrän, ellei esimies ole suostunut työehtosopi-
muksessa mainittua irtisanomisaikaa lyhyempään irtisanomisaikaan. 
Jos irtisanomisajan noudattaminen on laiminlyöty vain osittain, korva-
usvelvollisuus rajoittuu noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan 
palkkaa vastaavaksi. 
 
Työsopimuksen tai virkasuhteen irtisanominen on ensisijainen palve-
lussuhteen päättämistapa. Vain erittäin painavasta syystä työsopimus 
tai virkasuhde voidaan purkaa. Tällöin palvelussuhde päättyy heti ilman 
irtisanomisaikaa. 
 
Esimiehen tulee varautua siihen, että hän voi tarvittaessa näyttää to-
teen työntekijän tai viranhaltijan laiminlyönnit ym. rikkomukset. 
Tämän vuoksi hänen tulee merkitä muistiin esim. tarkat tapahtumahet-
ket ja mahdolliset silminnäkijät. Etenkin vakavissa rikkomustilanteissa 
esimiehen on varmistettava todistajien saaminen mahdolliseen oikeu-
denkäyntiin. 
 
Päihteiden väärinkäyttötapauksissa tulee ottaa huomioon henkilös-
tökeskuksen 18.5.2005 antama ohje Helsingin kaupungin päihdeohjel-
masta, joka sisältää mm. hoitoonohjausta koskevat menettelytavat. 
Huumausaineiden väärinkäyttötapauksissa sovelletaan henkilöstö-
keskuksen ja työterveyskeskuksen 25.1.2006 antamaa ohjetta huuma-
usaine- ja muista päihdetesteistä sekä päihdeohjelmaan liittyvän tehtä-
väluettelon täydentämisestä. Tämä ohje sisältää mm. varoituksen an-
tamista sekä työsopimuksen ja virkasuhteen purkamista koskevia ohjei-
ta huumeiden väärinkäyttötilanteissa. 
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Henkilöstökeskus on 20.6.2006 antanut ohjeet henkilöstön uudel-
leensijoitustoiminnan periaatteista. Ohjeiden mukaan henkilöstölle 
annetaan palvelussuhdeturva henkilön terveydellisistä syistä joh-
tuvilla perusteilla. Jos työkyvytöntä henkilöä ei uudelleensijoitustoimin 
saada sijoitetuksi pysyvästi uuteen työhön eikä hänellä ole mahdolli-
suutta päästä kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, annetaan hä-
nelle kuitenkin vain sama lainmukainen palvelussuhdeturva kuin muil-
lakin työntekijöille. Työsopimuslain ja viranhaltijalain mukaan jos työn-
tekijän tai viranhaltijan työkyky on olennaisesti ja pitkäaikaisesti vähen-
tynyt, hänet on mahdollista irtisanoa. 
 

2 
Toimenpiteet 
 

Seuraavassa on lueteltu ne toimenpiteet, joihin esimiehen ja/tai taulu-
kossa mainitun toimenpiteiden tekijän tulee tehtävien laiminlyönti- yms. 
tilanteissa ryhtyä sekä ne työsopimuslain ja viranhaltijalain säännökset, 
jotka liittyvät kyseiseen tilanteeseen. Sen jälkeen on lueteltu ne työso-
pimuslain ja viranhaltijalain säännökset sekä KVTES:n ja OVTES:n 
määräajat, joiden kuluessa toimenpide on suoritettava. 
 
 

Toimenpide 
 
1) Suullinen huomautus 
    (Katso kohta 2.1) 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
2) Kirjallinen varoitus 
    (Katso kohta 2.2) 
 
 
 
------------------------------------------ 
3) Työsopimuksen irtisanominen 
    Virkasuhteen irtisanominen 
   (Katso kohta 2.3) 
------------------------------------------- 
4) Työsopimuksen purkaminen 
    Virkasuhteen purkaminen 
    (Katso kohta 2.4) 

Säännös tai määräys 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
TSL 7 luvun 2 §:n 3 mom. 
KVhL 35 §:n 3 mom. 
 
 
 
---------------------------------- 
TSL 6, 7 ja 9 luku 
KVhL 8 luku 
 
---------------------------------- 
TSL 8 ja 9 luvut 
KVhL 8 luku 

Tekijä 
 
Palvelukseen ottanut henkilö tai 
muu henkilö, joka johtaa ja valvoo 
alaisensa työtä sekä antaa tarvit-
tavia tehtävän hoitoon liittyviä oh-
jeita tai määräyksiä 
(yleensä lähin esimies) 
--------------------------------------------- 
Viraston tai laitoksen päällikkö 
taikka muu alempi palvelukseen 
ottava henkilö tahi heidän kirjalli-
sesti määräämänsä esimiesase-
massa oleva henkilö 
--------------------------------------------- 
Palvelukseen ottaja 
 
 
--------------------------------------------- 
Palvelukseen ottaja 
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Toimenpide 
 
1) Suullinen huomautus 
    (Katso kohta 2.1) 
 
 
------------------------------------------- 
2) Kirjallinen varoitus 
    (Katso kohta 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
3) Työsopimuksen irtisanominen 
    Virkasuhteen irtisanominen 
    (Katso kohta 2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
4) Työsopimuksen purkaminen 
    Virkasuhteen purkaminen 
    (Katso kohta 2.4) 
 
 
 
 
------------------------------------------- 
5) Työsuhteen ja virkasuhteen 
    purkaminen koeaikana 
    (Katso kohta 2.5) 
------------------------------------------- 

Säännös 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KVTES IX luvun 5 § 
OVTES Osio A 
yleinen osa 
VIII luvun 55 § 
(Irtisanomisajat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
TSL 8 luvun 2 § 
KVhL 8 luku 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
TSL 1 luvun 4 § 
KVhL 8 § 
 
---------------------------------- 

Määräaika 
 
Asia selvitetään mahdollisimman 
pian ja tarvittaessa suullinen 
huomautus annetaan heti selvi-
tyksen valmistuttua. 
--------------------------------------------- 
Varoitusmenettely käynnistetään 
30 päivän kuluessa siitä, kun täl-
laiseen menettelyyn johtanut 
seikka on tullut varoitusmenette-
lyn aloittajan tietoon. Jos on ai-
hetta antaa varoitus, se annetaan 
kohtuullisessa ajassa selvityksen 
valmistuttua. 
 
Irtisanomisilmoitus tulisi tehdä 
noin 30 päivän kuluessa siitä, kun 
irtisanomisperuste on tullut irtisa-
nojan tietoon. Jos irtisanoja on 
toimielin, asian esittelijän on toi-
mitettava esitys sille 30 päivän 
kuluessa siitä, kun hän sai asian 
tietoonsa.  
Irtisanomisessa ei yleensä voi 
vedota yli vuoden vanhaan varoi-
tukseen. 
Irtisanomisajat on ilmoitettu 
KVTES:ssä ja OVTES:ssä. 
-------------------------------------------- 
Purkuilmoitus tulee tehdä 14 päi-
vän kuluessa siitä, kun purkaja 
sai purkuperusteen tiedoksi. Jos 
purkaja on toimielin, asian esitteli-
jän on toimitettava esitys sille 14 
päivän kuluessa siitä, kun hän sai 
asian tietoonsa. 
--------------------------------------------- 
Purkuilmoitus tulee tehdä 
koeajan kuluessa. 
 
--------------------------------------------- 
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6) Työsopimuksen  
    purkautuneena pitäminen 
    (Katso kohta 2.6) 
 

TSL 8 luvun 3 § 
 

Jos työntekijä on ollut poissa 
työstä vähintään seitsemän päi-
vää ilmoittamatta sinä aikana pä-
tevää syytä poissaololleen, työn-
antaja saa käsitellä työsopimusta 
purkautuneena poissaolon alka-
misesta lukien. 

 
 

Irtisanomisaika määräytyy palvelussuhteen keston mukaan. Se al-
kaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on 
annettu tai saatettu tiedoksi. Irtisanomisaika kuluu myös sinä aikana, 
kun työntekijä tai viranhaltija on vuosilomalla, sairauslomalla tai muulla 
virka- tai työvapaalla. Irtisanomisajankohtaa harkittaessa on syytä ottaa 
huomioon tiedoksisaantiin kuluva aika. 
 
Sairaus ei läheskään aina riitä lailliseksi esteeksi esim. työntekijän 
irtisanomiseen, eikä sekään, että työntekijä on sairaalassa. Asiaan 
vaikuttaa mm. sairauden laatu (tajuaako asian merkityksen ja pystyykö 
esim. tekemään sairastumisilmoituksen). Työntekijä voi osoittaa, että 
hänellä on laillinen este, toimittamalla lääkärin allekirjoittaman lomak-
keen ”sairaudesta aiheutuvan laillisen esteen todistaminen”. Jos 
työntekijällä on laillinen este, se pidentää esim. työsopimuksen purka-
miselle asetettua 14 vuorokauden määräaikaa. 
 
Ylempi toimielin (ottoviranomainen) saattaa ottaa käsiteltäväkseen 
alemman viranomaisen (toimielimen tai viranhaltijan) tekemän vir-
kasuhteen päättämistä koskevan päätöksen, minkä vuoksi kyseistä 
päätöstä ei voida lähettää tiedoksi ennen kuin ottoviranomainen on kä-
sitellyt asian. Toimielimen päättäessä palvelussuhteen päättämisestä 
on suositeltavaa, että pöytäkirja tarkistetaan ennen päätöksen tiedoksi 
antamista. Yleensä palvelussuhde on tarkoituksenmukaista päättää 
kuukauden puolessa välissä tai sen lopussa. 
 
Vaikka irtisanomis- ja purkamisilmoitus katsotaan toimitetuksi 
määräajassa, jos se on jätetty määräajan kuluessa postin kuljetet-
tavaksi työnantajan tiedossa olevaan työntekijän postiosoitteeseen tai 
lähetetty sähköisesti, on suositeltavaa menetellä niin, että ilmoitus saa-
daan toimitetuksi perille määräajan kuluessa. 
 
Jos toimielin tekee irtisanomis- tai purkamispäätöksen, sen on käsitel-
tävä asia viivytyksettä. Tavoitteena tulisi olla, että työsopimuksen irti-
sanomispäätös tehdään ja annetaan tiedoksi 30 päivän kuluessa ja 
työsopimuksen purkamista koskeva päätös 14 päivän kuluessa siitä, 
kun asian esittelijä sai asiasta tiedon. 
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Vaikka purkamisperusteeseen ei ole vedottu 14 päivän määräajan ku-
luessa, perustetta voi yleensä vielä käyttää irtisanomisperusteena.  
 
Jos henkilö on saanut suullisen huomautuksen tai kirjallisen varoituk-
sen virka- tai työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa laiminlyönnistä 
tai rikkomisesta, ei saman tapahtuman johdosta hänelle saa antaa 
myöhemmin ankarampaa rangaistusta, ellei tapahtuma jatku tai toistu 
tai ellei asiassa ilmene uusia näkökohtia.  
 
Toimenpide on sitä ankarampi, mitä suuremmasta rikkeestä on kysy-
mys. Jos työsopimus tai virkasuhde puretaan, palvelussuhde päättyy 
heti purkamisilmoituksen tiedoksisaantipäivänä ja palkan maksu 
päättyy seuraavasta päivästä lukien. Irtisanomistilanteissa työnteki-
jän on työskenneltävä irtisanomisaika, ellei häntä erityisestä syystä va-
pauteta työnteosta. 
 
Tietyissä poikkeustilanteissa työ- tai virkasuhteen kannalta epä-
asianmukainen käyttäytyminen vapaa-aikana voi merkitä irtisano-
mis- tai purkuperusteen täyttymistä. Jos työntekijä tai viranhaltija syyl-
listyy vapaa-aikanaan sellaiseen rikokseen tai käyttäytymiseen, joka 
vakavalla tavalla heikentää osapuolten välistä luottamusta tai muuton 
vaikuttaa olennaisella tavalla työ- tai virkasuhteesta johtuvien velvoit-
teiden täyttämiseen, irtisanomis- tai purkamisperuste voi täyttyä. Irtisa-
nomis- ja purkuperusteen arvioinnissa on merkitystä erityisesti rikoksen 
laadulla, vakavuudella ja siitä tuomittavalla rangaistuksella kuin myös 
työntekijän tai viranhaltijan työtehtävien laadulla ja hänen asemallaan 
organisaatiossa. 
 

2.1 
Suullinen huomautus 
 

Vähäisissä virka- tai työtehtävien laiminlyöneissä tai niiden rikkomises-
sa (esim. lyhytaikaisesta luvattomasta poissaolosta, josta ei aiheudu 
merkittävää haittaa työtehtävien hoitamiselle) käytetään suullista 
huomautusta (katso lisäksi mm. kohdan 3.2 toinen kappale ja kohdan 
3.6 viimeinen kappale). 

 
2.2 
Kirjallinen varoitus 
 

Jos on kysymys merkittävästä virka- tai työtehtävien laiminlyönnistä tai 
niiden rikkomisesta (esim. koko päivän luvattomasta poissaolosta), 
henkilölle annetaan kirjallinen varoitus. Kirjallinen varoitus on syytä an-
taa myös silloin, kun esim. työtehtävien laiminlyönti toistuu suullises-
ta huomautuksesta huolimatta. Jos työtehtävien laiminlyönti varoituk-
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sesta huolimatta toistuu, on yleensä syytä ryhtyä palvelussuhteen päät-
tämistoimenpiteisiin. Yleensä työntekijän tai viranhaltijan irtisano-
minen edellyttää, että hänelle on samasta asiasta annettu varoitus ja 
että hänellä on ollut mahdollisuus korjata menettelynsä. Irtisano-
miseen riittää yhdenkin varoituksen antaminen. Jos rikkomus ei ole ko-
vin vakava, voidaan henkilölle antaa toinenkin varoitus ennen mahdol-
lista työsopimuksen irtisanomista. Jos kysymyksessä on niin vakava 
työ- tai virkasuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida edel-
lyttää virka- tai työsuhteen jatkamista, ei irtisanominen edellytä varoi-
tuksen antamista. 
 
Varoituksessa on syytä todeta, että jos rikkomus tai laiminlyönti 
toistuu, palvelussuhde voidaan päättää. Jos varoituksen antamises-
ta on kulunut yli vuosi, ei palvelussuhdetta päätettäessä tähän varoi-
tukseen yleensä voida enää vedota. 
 

2.3 
Työsopimuksen ja virkasuhteen irtisanominen 
 

Työnantaja saa irtisanoa virkasuhteen tai toistaiseksi voimassa olevan 
työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tällaisia syitä 
ovat mm. työsopimuksesta tai virkasuhteesta taikka laista johtuvien, 
työ- tai virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava 
rikkominen tai laiminlyönti sekä sellaisten työntekijän tai viranhaltijan 
henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen muuttuminen, joi-
den vuoksi työntekijä tai viranhaltija ei enää kykene selviytymään työ-
tehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otet-
tava huomioon työnantajan ja työntekijän tai viranhaltijan olosuh-
teet kokonaisuudessaan. Kokonaisarvioinnissa vaikuttavia seikkoja 
voivat olla esim. työntekijän rikkeen laatu ja vakavuus, työntekijän 
asema ja hänen suhtautumisensa tekoonsa tai käyttäytymiseensä, työn 
luonne, työn teettämiseen liittyvät erityispiirteet ja työnantajan asema. 
 
Palvelussuhdetta päätettäessä joudutaan aina kokonaisarviona harkit-
semaan, onko irtisanominen kohtuullinen seuraus ottaen huomioon 
henkilön menettelyn ja työnantajan olosuhteet sekä palvelussuhteen 
luonteen. Yleensä edellytetään, että henkilö tietää tekonsa seura-
ukset. 

 
Jos työntekijä tai viranhaltija on soveltumaton sovittuun työhön, 
työnantaja voi eräissä tapauksissa irtisanoa hänet myös tällä perusteel-
la. Työntekijästä tai viranhaltijasta johtuva asiallinen ja painava syy voi 
olla, että työntekijä tai viranhaltija on työyhteisöön sopeutumaton, yh-
teistyökyvytön ja hankala niin, että käytös vaikeuttaa muiden työnteki-
jöiden tehtävien asianmukaista hoitamista ja työyhteisön työt kärsivät 
tästä, vaikka työntekijä tai viranhaltija ei syyllistyisikään varsinaiseen 
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virheeseen tai laiminlyöntiin. Usein tällaisessa tilanteessa on syytä sel-
vittää henkilön työkyky noudattaen työkyvyn arviointiin lähettämistä 
koskevia menettelytapoja. 
 

2.4 
Työsopimuksen ja virkasuhteen purkaminen 
 

Työnantaja saa purkaa työntekijän työsopimuksen tai viranhaltijan 
virkasuhteen noudatettavasta irtisanomisajasta tai määräajan pituu-
desta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. 
Tällaisena syynä voidaan pitää laista tai määräyksistä johtuvien, palve-
lussuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rik-
komista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt-
tää työsopimus- tai virkasuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituis-
ta aikaa. 

 
Purkamisperusteen on oltava irtisanomisperustetta painavampi. 
Vaikka työnantajalla olisi perusteet työsopimuksen tai virkasuhteen 
purkamiselle, se voi vaihtoehtoisesti irtisanoa työsopimuksen tai vir-
kasuhteen. 
 
Työnantaja voi purkaa työsopimuksen, kun työntekijä törkeästi 
loukkaa työnantajan, tämän perheen jäsenen, työnantajan sijaisen tai 
työtoverinsa kunniaa tai tekee heille väkivaltaa. Tilanteen on oltava 
sellainen, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimus-
suhteen jatkamista. 
 
Loukkauksen tulee olla laadultaan törkeä. Loukkaus voi ilmetä ensi si-
jassa herjauksena tai solvauksena. Työsopimuksen purkamisen 
edellyttämäksi tärkeäksi syyksi on katsottu myös työnantajaa kohtaan 
kirjallisesti esiin tuotu kielteinen suhtautuminen ja halveksunta 
sekä uhkailu. Erityistä huomiota kiinnitetään loukkauksen laatuun, 
loukkaavasti käyttäytyneen todelliseen tarkoitukseen, tilanteeseen, jos-
sa loukkaus on tapahtunut, sekä sen kohteeksi joutuneen omaan käy-
tökseen. 
 
Väkivallan on oltava purkuperusteena tahallista sekä kohdistuttava 
samaan henkilöpiiriin kuin kunnianloukkauksen. Työsopimuksen ja vir-
kasuhteen purkamiseen oikeuttaa jo lieväkin väkivalta. 
 
Työsopimuksen ja virkasuhteen purkamiseen oikeuttaa yleensä työn-
antajan varojen kavaltaminen sekä esimiehen, työtovereiden ja asi-
akkaiden omaisuuden anastaminen. 
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2.5 
Työsopimuksen ja virkasuhteen purkaminen koeaikana 
 

Palvelussuhteen alkaessa on aina sovittava koeajasta työsopimukses-
sa tai viranhoitomääräyksessä. Työantaja taikka työntekijä tai viran-
haltija voi milloin tahansa koeajan kuluessa purkaa työsopimuk-
sen päättymään välittömästi. Työsopimusta ei saa purkaa syrjivillä 
eikä koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Päättä-
misperusteen tulee olla asiallinen ja tosiseikkoihin perustuva. Työ-
sopimuksen päättämisilmoituksessa riittää vetoaminen työsopimuslain 
1 luvun 4 §:ään, joka sisältää koeaikaa koskevan säännöksen. Kuiten-
kin työntekijän ja viranhaltijan pyynnöstä työnantajan on viivytyksettä 
ilmoitettava purkamisen syyt.  

 
2.6 
Työsopimuksen purkautuneena pitäminen 
 

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää 
ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaolol-
leen, työnantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena 
poissaolon alkamisesta lukien. Jos työntekijä tulee töihin kahdeksante-
na päivänä heti työajan alkaessa, ei purkautumisilmoitusta anneta. Jos 
työntekijä ei heti työvuoron alkaessa tule töihin, on purkamisilmoitus 
syytä tehdä heti. Työntekijän ryhdyttyä töihin ei ilmoitusta työsopimuk-
sen purkautuneena pitämisestä enää saa tehdä. Esimiehen tulee selvit-
tää, onko perusteita työsopimuksen irtisanomiselle tai purkamiselle tai 
riittääkö kirjallisen varoituksen antaminen. 
 
Esim. Jos työntekijä on syytä ilmoittamatta poissa töistä  

maanantaista sunnuntaihin ja tulee töihin heti seuraavan 
viikon maanantaina työvuoron alkaessa, ei työsopimuksen 
purkautumisilmoitusta ole syytä tehdä. 

 
Jos esimies on tiennyt työntekijän ilmoituksen puuttumisesta huolimatta 
poissaolon johtuneen sairaudesta, hänellä ei katsota olevan oikeutta pi-
tää työsopimusta purkautuneena. 
 
Purkautuminen peruuntuu, jos työntekijä myöhemmin osoittaa, että 
poissaololle on ollut pätevä syy ja että sen ilmoittamatta jättämiselle 
hyväksyttävä este, esim. henkilö on onnettomuuden takia tajuttomassa 
tilassa tai vakavassa mielenterveyshäiriössä. 

 
Viranhaltijan osalta laissa ei ole vastaavaa säännöstä. Viranhaltijan 
luvatonta poissaoloa virantoimituksesta arvioidaan yleisten irtisanomis- 
tai purkamisperusteiden nojalla. Ennen virkasuhteen irtisanomista tai 
purkamista viranhaltijaa on kuultava. Seitsemän päivän luvaton poissa-
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olo ei automaattisesti oikeuta purkamaan virkasuhdetta. Asia ratkais-
taan kokonaisharkinnan perusteella. Ratkaisuun vaikuttaa mm. poissa-
olon pituus, poissaolosta aiheutuvat haitat ja viranhaltijan tieto poissa-
olon seurauksista. Ratkaisua tehtäessä on otettava huomioon, että vi-
ranhaltijalla on oikeus palata hoitamaan virkaansa, ellei laillisia perus-
teita virkasuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle ole. 

 
3 
Menettelytapaohjeet 

Esimiehen on työntekijän tai viranhaltijan työntekovelvoitteiden rikko-
mis- tai laiminlyöntitilanteissa aina meneteltävä jäljempänä mainitulla 
tavalla. Jos hän ei niin menettele, tehty irtisanomis- tai purkupäätös on 
yleensä mahdollista saada kumotuksi tai työnantaja voi joutua korvaus-
velvolliseksi. 
 

1 Asian (työntekovelvoitteiden rikkomisen tai laiminlyönnin) selvittämi-
nen (Katso kohta 3.1) 

 
 

2 Työntekijän ja viranhaltijan kuuleminen (Katso kohta 3.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kirjallisen varoituksen ja työsopimuksen irtisanomis- tai  
purkamisilmoituksen antaminen sekä virkasuhteen päättäminen ja  
näiden toimenpiteiden perusteleminen (Katso kohta 3.4) 

 
 

5 Päätöksen tiedoksianto ja mahdollisten muutoksenhakuohjeiden 
antaminen (Katso kohta 3.5) 

 
 

3.1 
Asian selvittäminen 
 

Esimiehen saatua tietoonsa työntekijän tai viranhaltijan työvelvoitteiden 
rikkomuksen tai laiminlyönnin tms. hänen on ryhdyttävä heti selvittä-
mään asiaa. Huhupuheiden paikkansapitävyys täytyy aina tarkis-
taa. Pelkästään huhupuheiden perusteella ei pidä antaa varoitusta tai 
tehdä irtisanomis- tai palvelussuhteen purkamistoimenpiteitä. Merkittä-

3 Toiseen tehtävään sijoitusmahdollisuuksien selvit-
täminen eräissä irtisanomistilanteissa (Katso kohta 
3.3) 

6 
 
Toi-
men-
pitei-
den  
 
muis-
tiin 
 
mer- 
kitse- 
mi- 
nen 
 
(Katso 
kohta 
3.6) 
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vissä väärinkäyttö- yms. tapauksissa hänen tulee tehdä poliisille, tar-
kastusvirastolle tai kaupungin sisäisille tarkastajille selvityspyyntö. 
 
Jos esimies suoritettujen selvitysten perusteella havaitsee, ettei perus-
tetta kirjallisen varoituksen antamiselle tai työsopimuksen irtisanomisel-
le tai purkamiselle taikka virkasuhteen päättämiselle ole, asia jää sil-
lensä, eikä erillistä päätöstä asiassa tehdä. 
 

3.2 
Työntekijän ja viranhaltijan kuuleminen 

 
Ennen kuin työntekijälle tai viranhaltijalle annetaan suullinen huomau-
tus tai kirjallinen varoitus taikka työntekijän työsopimus irtisanotaan tai 
puretaan taikka viranhaltijan virkasuhde päätetään, työntekijälle ja vi-
ranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Ainoa ti-
lanne, jossa työntekijän kuulemista ei edellytetä, on se, että työntekijä 
on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä ai-
kana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen ja työnantaja katsoo 
työsopimuksen purkautuneeksi. Myös näissä tilanteissa voidaan työn-
tekijää yrittää tavoittaa hänen kuulemisekseen. 
 
Suullinen huomautusmenettely on yleensä suullista. Siinäkin on mah-
dollista antaa työntekijälle tai viranhaltijalle kirjallinen selostus siitä, mi-
hin hänen epäillään syyllistyneen. Suullisen huomautuksen antamisti-
laisuudessa on osapuolten niin sopiessa mahdollista olla mukana ulko-
puolinen henkilö, esim. henkilöstöpäällikkö tai luottamusmies. 
 
Varoitus- tai palvelussuhteen päättämismenettely aloitetaan siten, että 
henkilölle annetaan tiedoksi kirjallinen selostus siitä, mihin hänen 
epäillään syyllistyneen. 
 
Kirjallisessa selostuksessa yksilöidään mahdollisimman tarkasti ta-
pahtumat ja niiden ajankohdat. Lisäksi siinä ilmoitetaan, 
 
1 mahdolliset lainsäännökset, virka- ja työehtosopimusten 

määräykset sekä kaupungin omat ohjeet ja määräykset, 
joita työntekijän tai viranhaltijan epäillään rikkoneen  
 

2 että työntekijällä tai viranhaltijalla on mahdollisuus tulla an-
tamaan suullinen selvitys tapahtumasta 
 

3 missä ja milloin mahdollinen kuulemistilaisuus pidetään ja 
että asian käsittelyä jatketaan, vaikka hän ei suulliseen 
kuulemistilaisuuteen tulisi 
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4 että työntekijä tai viranhaltija voi suulliseen kuulemistilai-
suuteen ottaa luottamusmiehensä tai muun avustajan mu-
kaan 
 

5 mihin mennessä työntekijä tai viranhaltija voi antaa kirjal-
lisen vastineen väitetyistä tapahtumista ja että asian käsit-
telyä jatketaan, vaikka hän ei vastinetta antaisi 
 

6 kenelle ja mihin kirjallinen vastine toimitetaan. 
 
Vastineen antamiselle tulee varata kohtuullinen aika (1 - 2 viikkoa). 
Jos kysymyksessä on irtisanominen tai työsopimuksen taikka virkasuh-
teen purkaminen, on huolehdittava siitä, että irtisanomis- tai pur-
kamisilmoitus tai -päätös ja sen tiedoksianto voidaan tehdä laissa 
säädetyssä ajassa. 
 
Jos henkilöllä on laillinen este eikä hän voi antaa kirjallista vastinetta 
määräaikaan mennessä tai ei voi tulla suulliseen kuulemistilaisuuteen, 
hänelle voidaan antaa uusi määräaika tai kuulemisaika. Sairaus ei 
yleensä ole laillinen este (katso kohta 2).  
 
Kirjallisen selostuksen antamisessa käytetään hyväksi lomakkeita Lv 
335 a (Varoitusmenettelyn aloittaminen) ja Lv 336 b (Palvelussuhteen 
päättämismenettelyn aloittaminen). 
 
Kuulemistilaisuudessa on syytä pitää pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat 
esimies, pöytäkirjanpitäjä ja työntekijä taikka hänen avustajansa. Pöy-
täkirjasta tulee ilmetä käsiteltävä asia ja se, mitä mieltä osapuolet olivat 
siitä. 
 

3.3 
Toiseen tehtävään sijoitusmahdollisuuksien selvittäminen eräissä irtisanomistilanteissa 
 

Työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen 
vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön ja viranhaltija muu-
hun virkasuhteeseen. Jos kysymyksessä on niin vakava työ- tai vir-
kasuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta voida edellyttää so-
pimussuhteen jatkamista, ei sijoittamismahdollisuuksia tarvitse selvit-
tää. 
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3.4 
Kirjallisen varoituksen ja työsopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoituksen antaminen 
sekä virkasuhteen päättäminen ja toimenpiteiden perusteleminen  

 
Kirjallisesta varoituksesta sekä työsopimuksen irtisanomis- tai purka-
misilmoituksesta sekä virkasuhteen päättämistä koskevasta päätökses-
tä tulee ilmetä mm. seuraavat seikat: 
 
1 Ketä ilmoitus tai päätös koskee (henkilön nimi). 

 
2 Kuka ilmoituksen tai päätöksen teki (allekirjoitus). 

 
3 Ilmoituksen tai päätöksen tekijän tehtävänimike. 

 
4 Miksi varoitus on annettu tai palvelussuhde päätetty (yksi-

tyiskohtaiset perusteet mahdollisimman tarkkaan lueteltui-
na teko- tms. ajankohtineen. Lisäksi kaikki mahdolliset asi-
aan vaikuttavat seikat tulee merkitä varoitukseen taikka 
päättämisilmoitukseen tai -päätökseen) 
 

5 Mitä säännöksiä, määräyksiä tai ohjeita on rikottu (Lakipy-
kälät sekä asianomaiset määräykset ja ohjeet on luetelta-
va. Tarkoituksenmukaisinta on siteerata ne sanatarkasti 
varoitukseen tai päättymisilmoitukseen taikka -
päätökseen). 
 

6 Palvelussuhteen päättämisilmoituksessa tai -päätöksessä 
tulee mainita palvelussuhteen päättymispäivämäärä. 
 

7 Palvelussuhteen päättämisilmoituksessa tai -päätöksessä 
on syytä todeta, milloin mahdollinen varoitus on annettu 
(pvm) sekä milloin kuulemistilaisuus pidetty (pvm). 
 

8 Jos irtisanomistilanteessa on selvitettävä työntekijän tai vi-
ranhaltijan uudelleensijoitusmahdollisuus, on päättämisil-
moituksessa tai -päätöksessä mainittava, ettei työntekijää 
tai viranhaltijaa voitu sijoittaa muuhun työhön. 
 

Varoituksen antamisessa käytetään lomaketta Lv 335. Työsopimuk-
sen irtisanomis- tai purkamisilmoitus tehdään lomakkeella Lv 336. 
Lomakkeiden alaosassa olevaa osaa (Työnantajan merkinnät) ei anne-
ta työntekijälle tai viranhaltijalle.  
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Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta merkitään 
päätösluetteloon tai pöytäkirjaan. Jos päätös voidaan antaa henkilö-
kohtaisesti tiedoksi, on syytä käyttää lomaketta Lv 336 b (Ilmoitus vir-
kasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta). Viranhaltija allekirjoituk-
sellaan vahvistaa saaneensa tiedoksi virkasuhteensa irtisanomista tai 
purkamista koskevan päätöksen muutoksenhakuohjeineen. Esimies 
merkitsee lomakkeeseen kaikki asiassa suoritetut toimenpiteet. Loma-
ke jää vain työnantajan käyttöön. 
 

3.5 
Varoituksen ja työsopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoituksen sekä virkasuhteen 
päättämistä koskevan päätöksen tiedoksianto ja mahdollisten muutoksenhakuohjeiden 
antaminen 

 
Työsopimuksen irtisanomis- tai purkamisilmoitus taikka virkasuh-
teen päättämistä koskeva päätös on annettava tiedoksi henkilö-
kohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, tiedon voi toimittaa kirjeitse tai 
sähköisesti, ei kuitenkaan tekstiviestinä. Ilmoitus katsotaan tulleen vas-
taanottajan tietoon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on 
lähetetty. Jos tietoa ei saada annetuksi henkilökohtaisesti, on huoleh-
dittava siitä, että tiedon toimittaminen voidaan näyttää toteen, esim. 
käyttämällä tiedoksiannossa haastemiehiä. 
 
Jos työntekijä tai viranhaltija on vuosilomalla tai ns. tasoitusvapaalla, 
katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva 
työsopimuksen tai virkasuhteen irtisanominen toimitetuksi aikaisintaan 
loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä. 
 
Myös varoituksen antamisessa on syytä noudattaa edellä mainittuja 
menettelytapoja. 
 
Kirjalliseen varoitukseen ei voi erikseen hakea muutosta. Näin ol-
len varoituksen saajalle ei anneta oikaisuvaatimusohjetta. 
 
Virkasuhteen päättämistä koskevaan päätökseen voi hakea muutosta 
kuntalain mukaisilla muutoksenhakukeinoilla. Tämän vuoksi asianosai-
selle annetaan oikaisuvaatimusohje. Sen sijaan työsuhteen päättämistä 
koskevaan asiaan työntekijälle ei anneta oikaisuvaatimusohjetta, ellei 
hän sitä erikseen pyydä. Jos työsuhteinen henkilö on irtisanonut tai 
purkanut työntekijän työsopimuksen, ei oikaisuvaatimusta voi tehdä ei-
kä oikaisuvaatimusohjetta niin ollen saa antaa. Työsopimuksen irtisa-
nomista tai purkamista koskeva riita käsitellään yleensä yleisessä alioi-
keudessa. 
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3.6 
Toimenpiteiden muistiin merkitseminen 
 

Varoitus- tai palvelussuhteen päättämismenettelystä merkitään seuraa-
vat toimenpiteet varoituslomakkeelle (Lv 335) tai palvelussuhteen päät-
tämistä koskevalle lomakkeelle (Lv 336 tai Lv 336 a): 

 
1 Milloin varoituksenantaja tai palvelussuhteen päättäjä sai 

tiedon asiasta, joka voi antaa aiheen varoitus- tai palvelus-
suhteen päättämismenettelyyn. 

 
.  2 Milloin kirjallinen selostus on annettu tiedoksi työntekijälle 

tai viranhaltijalle. Tämä voi tapahtua esim. siten, että pyy-
detään häneltä vastaanottokuittaus, annetaan selostus hä-
nelle tiedoksi henkilökohtaisesti kahden todistajan läsnä ol-
lessa taikka lähetetään selostus hänelle kirjeitse vastaanot-
tokuittausta vastaan.  

 
3 Työntekijän tai viranhaltijan vastineen saapumisajankohta. 

 
4 Onko luottamusmies tai muu avustaja ollut mukana  

mahdollisessa suullisessa kuulemistilaisuudessa. 
 

Koska edellä mainitut muistiinpanotiedot eivät sisälly itse varoitukseen 
tai palvelussuhteen päättämisilmoitukseen, ne tulee poistaa työntekijäl-
le tai viranhaltijalle annettavasta ilmoituksesta tai päätöksestä. 
 
Vaikka huomautus annetaan suullisesti, esimiehen on syytä merkitä ti-
laisuudessa pidettyyn muistioon tai muuhun asiakirjaan tiedot huomau-
tuksen saajasta sekä sen antamisen ajankohdasta ja perusteista. 
 

Lisätiedot 
Tätä ohjekirjettä koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan ensisijai-
sesti oman viraston tai laitoksen henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja 
vasta toissijaisesti henkilöstökeskukselle. Ennen kuin työntekijän 
työsopimus irtisanotaan tai puretaan taikka viranhaltijan palvelus-
suhde päätetään, on syytä ottaa yhteys oman viraston tai laitoksen 
henkilöstöpäällikköön tai vastaavaan taikka henkilöstökeskuksen työ-
markkinalakimiehiin Pentti Anttoseen, puh.310 37964, sähköposti: 
pentti.anttonen@hel.fi ,Päivi Rissaseen, puh. 310 28915, sähköposti  
paivi.rissanen@hel.fi tai Leena Mattheiszeniin, puh. 310 37963, sähkö-
posti leena.mattheiszen@hel.fi . 
 
 
Hannu Tulensalo  Raija Peltonen 
henkilöstöjohtaja  osastopäällikkö 

mailto:pentti.anttonen@hel.fi
mailto:paivi.rissanen@hel.fi
mailto:leena.mattheiszen@hel.fi
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