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Voinko irtisanoutua ja mennä kilpailijalle töihin? 
 
Kysymys: 
Eläinlääkäri Juha on ollut yhdeksän vuotta töissä yksityisellä eläinlääkäriasemalla ja suorittanut 
siinä sivussa omalla ajallaan erikoiseläinlääkärin tutkinnon.  
 
Nyt Juhasta kuitenkin tuntuu, että tämä klinikka on nähty ja olisi mielenkiintoista kokeilla jotain ihan 
uutta, vaikkapa eksoottisia eläimiä, jotka ovat naapuriklinikan, eli pahimman kilpailijan, 
erityisosaamista. 
Juha kääntyy Eläinlääkäriliiton lakimiehen puoleen. Hän on käynyt alustavia keskusteluja 
naapuriklinikan kanssa siirtymisestään heidän palvelukseensa, mutta mitään ei ole vielä sovittu 
eikä lyöty lukkoon. 
Kysyjää huolettaa muun muassa nykyisen työnantajan suhtautuminen kuvioon sekä mahdollinen 
tyhjän päälle jääminen työttömänä. Samoin Juhaa mietityttää, voiko nykyinen työnantaja vaatia 
Juhalta korvauksia tämän siirtyessä kilpailijan leipiin, kun Juha on kuitenkin hankkinut muun 
muassa erikoiseläinlääkärin pätevyyden Karhunpalveluksessa työskennellessään? 
Mistään kilpailukielloista ei ole aikoinaan sovittu. 
 
Vastaus: 
Työsopimuslain mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista 
toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen 
työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Työntekijä ei 
saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, 
joita ei voida pitää hyväksyttävinä. 
Keskustelujen käyminen toisen klinikan kanssa ei ole laissa kiellettyä kilpailevaa toimintaa eikä 
kilpailevan toiminnan valmistelua. Kysymys on täysin normaalista työelämän toiminnasta, joka ei 
riko työntekijän lojaliteettivelvoitetta niin kauan kun suunnittelu pysyy pelkän keskustelun tasolla. 
Sen sijaan ryhtyminen sanoista tekoihin esimerkiksi siten, että Juha vielä nykyisen työsuhteensa 
aikana alkaisi ohjata asiakkaita kilpailevan klinikan suuntaan ja hankkisi siinä sivussa tulevan 
työnantajansa kanssa vaikkapa uudet toimitilat, on kiellettyä ja voi oikeuttaa eläinlääkäriaseman 
purkamaan työsuhteen välittömästi ja saamaan Juhalta vahingonkorvausta. 
Ellei muuta ole työsopimuksessa sovittu, on yhdeksän vuotta eläinlääkäriaseman palveluksessa 
olleen Juhan irtisanomisaika yhden kuukauden pituinen, mikäli hän irtisanoutuu itse. 
Irtisanoutumisen syitä työntekijän ei tarvitse työnantajalle selvittää, vaan pelkkä kirjallinen 
irtisanoutumisilmoitus on riittävä. 
Juhan on kuitenkin syytä olla suhteellisen varma uudesta työpaikasta ennen irtisanoutumistaan. 
Kuuluessaan Lääkärien työttömyyskassaan tai johonkin muuhun työttömyyskassaan Juha on 
oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Mikäli hän irtisanoutuu itse, eikä 
irtisanoutumisen taustalla ole nykyisen työnantajan moitittavaa menettelyä, seuraa hänelle heti 
työttömyyden alkuun vähintään kolmen kuukauden mittainen karenssi, jolloin hän ei saa lainkaan 
työttömyyskorvausta. Asuntolainalyhennysten ja lasten menojen painaessa päälle kolmekin 
kuukautta ilman tuloja saattaa olla monelle kestämätön tilanne. 
Erikoiseläinlääkärin pätevyyden osalta Juha voi olla levollisin mielin, sillä koska koulutus on 
tapahtunut hänen omalla ajallaan ja omalla kustannuksellaan, ei nykyinen työnantaja voi vaatia 
Juhalta korvauksia. 
Jos työnantaja olisi maksanut Juhan opiskelun ja Juhan ja klinikan välillä olisi solmittu 
koulutuskustannussopimus, joka sitoisi Juhan tietyksi ajaksi klinikan palvelukseen, olisi tilanne 
toinen. 
Kilpailukieltosopimuksella eläinlääkäriasema olisi voinut rajoittaa Juhan siirtymistä kilpailijan 
palvelukseen enintään vuoden ajan nykyisen työsuhteen päättymisestä, mutta 



kilpailukieltosopimuksen puuttuessa Juha on vapaa siirtymään naapuriklinikan palvelukseen heti 
irtisanomisajan päätyttyä. 
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