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IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) 
 
 
 
I YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 § 
Yleinen soveltamisala 
 
 Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisa-

nomista työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä, 
työntekijän irtisanoutumista sekä niitä menettelytapoja, joita noudatetaan 
irtisanottaessa tai lomautettaessa työntekijöitä taloudellisista tai tuotan-
nollisista syistä. Sopimus ei koske 

 
1. merimieslaissa (423/78), 

 
2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tar-

koitettuja työsuhteita. 
 
Soveltamisohje 
Yleinen soveltamisala 
 
 Sopimus koskee pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevan työsopimuk-

sen irtisanomista työntekijästä johtuvasta syystä. 
 
 Sopimus ei 1 §:ssä nimenomaisesti mainittujen tapausten lisäksi koske 

myöskään: 
 

1. Työsopimuksen purkamista työsopimuslain 8:1 §:n ja 
8:3 §:n perusteella. 

 
2. Työsopimuslain 1:3.2 §:n perusteella tehtyjä määräaikaisia 

työsopimuksia. 
 

3. Työsopimuksen purkamista koeaikana työsopimuslain 
1:4.4 §:n perusteella. 

 
4. Työsopimuksen irtisanomista taloudellisista ja tuotannolli-

sista syistä työsopimuslain 7:3 – 4 §:n perusteella. 
 

5. Työsopimuslain 7:5 ja 7:7 - 8 §:ssä mainittuja tapauksia 
(liikkeen luovutus, saneerausmenettely, työnantajan kon-
kurssi ja kuolema). 

 
 Edellä tarkoitettuja sopimuksen ulkopuolelle jääviä tapauksia koskevat 

riidat käsitellään työsopimuslain mukaisesti yleisissä tuomioistuimissa. 
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 Tämän sopimuksen perusteella voidaan tutkia, onko työsopimuslain 

7:3 - 4 §:n perusteella suoritettu irtisanominen johtunut tosiasiallisesti 
työntekijästä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä ja olisiko 
työnantajalla ollut riittävät perusteet irtisanoa työntekijä sopimuksen 
2 §:ssä mainituilla perusteilla sellaisessa tilanteessa, jossa työsopimus on 
purettu työsopimuslain 8:1.1 §:n perusteella. 

 
 Työsopimuksen purkamiseen koeaikana sovelletaan työsopimuslain 9:1 – 

2 §:n ja 9:4 – 5 §:n menettelytapasäännöksiä. 
 
 Sopimuksen I, III ja IV luvun menettelytapamääräyksiä noudatetaan kui-

tenkin myös irtisanottaessa tai lomautettaessa työntekijöitä taloudellisesta 
ja tuotannollisesta syystä. 

 
2 § 
Irtisanomisen perusteet 
 
 Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta ilman työsopimus-

lain 7:1 - 2 §:n mukaista asiallista ja painavaa syytä. 
 
Soveltamisohje 
 
 Määräys vastaa työsopimuslain 7:1 – 2 §:ää, joissa on määritelty työnteki-

jän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet. 
 
 Työsopimuslain 7:2.2 §:ssä on lueteltu erikseen syitä, joita ei ainakaan 

voida pitää asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena. 
 
 Asiallisena ja painavana syynä pidetään sellaisia työntekijästä itsestään 

riippuvia syitä, kuten töiden laiminlyömistä, työnantajan työnjohto-
oikeutensa rajoissa antamien määräysten rikkomista, perusteetonta pois-
saoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä. 

 
 Asiallinen ja painava syy –käsitteen sisältöä on edellä pyritty täsmentä-

mään luettelemalla eräitä esimerkkejä sellaisista tapauksista, joissa työ-
suhteen päättäminen irtisanomalla voi sopimuksen mukaan olla sallittua. 

 
 Irtisanomisperusteen asiallisuuden ja painavuuden arvioinnissa on työso-

pimuslain mukaan muun ohella merkitystä työsopimuksesta tai laista joh-
tuvien velvollisuuksien laiminlyömisen tai rikkomisen vakavuudella. 

 
 Työntekijän henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen asiallisuutta ja pai-

navuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän 
olosuhteet kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että irtisanomisperus-
teen riittävyyttä on arvioitava kaikkien tapauksessa ilmenevien seikkojen 
kokonaisharkinnalla. 
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 Irtisanomisperusteena pidetään myös syitä, joiden johdosta työsopimuk-

sen purkaminen työsopimuslain mukaan on mahdollista. 
 
 Työsopimuksen irtisanomisperusteiden sisältöä on tarkemmin kuvattu 

hallituksen esityksen (HE 157/2000) perusteluissa. 
 
3 § 
Irtisanomisajat 
 
 Työnantajan noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: 
 
 Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Irtisanomisaika 
 

1. enintään vuoden 14 päivää 
 

2. yli vuoden mutta enintään 4 vuotta 1 kuukausi 
 

3. yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta 2 kuukautta 
 

4. yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta 4 kuukautta 
 

5. yli 12 vuotta 6 kuukautta 
 

 Työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat seuraavat: 
 
 Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Irtisanomisaika 
 

1. enintään 5 vuotta  14 päivää 
 

2. yli 5 vuotta  1 kuukausi 
 
Soveltamisohje 
Työsuhteen kestoajan määräytyminen 
 
 Laskettaessa työsuhteen kestoaikaa, jonka perusteella irtisanomisaika 

määräytyy, otetaan huomioon vain se aika, jonka työntekijä on ollut kes-
keytyksettä työnantajan palveluksessa samassa työsuhteessa. Esimerkiksi 
liikkeen luovutus, äitiys- ja vanhempainloma sekä hoitovapaa, asevelvol-
lisuus tai opintovapaa eivät katkaise työsuhdetta. 

 
 Työsuhteen keskeytymättömyyden ohella on selvitettävä, mikä aika ker-

ryttää irtisanomisaikoja pidentävää työsuhteen kestoaikaa. Asevelvollis-
ten osalta tällaista aikaa on vain se aika, jonka työntekijä on yhtäjaksoi-
sesti ollut työnantajan palveluksessa ennen asevelvollisuuslain (452/1950) 
mukaista asevelvollisuuden suorittamista ja sen jälkeinen aika edellyttäen, 
että työntekijä on em. lain nojalla palannut työhön. Työsuhteen kestoai-
kaan ei siis lueta varsinaista asevelvollisuusaikaa. 



 
 
 
  4 (14) 
 
 
Määräajan laskeminen 
 
 Määräaikojen laskemisesta ei ole erityissäännöksiä työoikeudellisessa 

lainsäädännössä eikä määräyksiä työehtosopimuksissa. Säädettyjen mää-
räaikain laskemisesta annetussa laissa (150/30) olevia määräaikojen las-
kemissääntöjä noudatetaan vakiintuneesti työsuhteeseen liittyviä määräai-
koja, kuten irtisanomisaikaa ym. laskettaessa. Irtisanomissuojasopimuk-
seen sisältyviä määräaikoja laskettaessa noudatetaan siten, ellei toisin ole 
sovittu, seuraavia sääntöjä. 

 
1. Jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nimetyn päivän 

jälkeen, ei määräaikaan lueta sitä päivää, jona toimenpide 
on suoritettu. 

 
 Esimerkki 1 
 
 Jos työnantaja lomauttaa työntekijän 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 

noudattaen 1.3., on ensimmäinen lomautuspäivä 16.3. 
 

2. Aika, joka on määrätty viikkoina, kuukausina tai vuosina 
nimetyn päivän jälkeen, päättyy sinä määräviikon tai 
-kuukauden päivänä, joka nimeltään tai järjestysnumerol-
taan vastaa sanottua päivää. Jos vastaavaa päivää ei ole sii-
nä kuussa, jona määräaika päättyisi, pidetään sen kuukau-
den viimeistä päivää määräajan loppupäivänä. 

 
 Esimerkki 2 
 
 Mikäli työnantaja irtisanoo työntekijän, jonka työsuhde on jatkunut kes-

keytyksettä yli 4 mutta enintään 8 vuotta ja jonka irtisanomisaika on siis 2 
kuukautta 30.7., on työsuhteen viimeinen päivä 30.9. Mikäli mainitun 
työntekijän irtisanominen tapahtuu 31.7., on työsuhteen viimeinen päivä 
30.9., koska syyskuussa ei ole järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää, jo-
na määräaika päättyisi. 

 
 Vaikka määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä sattuu irtisanomisessa 

pyhäpäiväksi, itsenäisyyspäiväksi, vapunpäiväksi, joulu- tai juhannusaa-
toksi tahi arkilauantaiksi, on mainittu päivä tästä huolimatta työsuhteen 
päättymispäivä. 

 
Irtisanomisajan kuluminen ja määräaikainen työsopimus 
 
 Tapauksissa, joissa työntekijän työsopimus on irtisanottu taloudellisista ja 

tuotannollisista syistä ja joissa työtä on tarjolla vielä irtisanomisajan ku-
lumisen jälkeen, voidaan työntekijän kanssa solmia jäljellä olevan työn 
teettämistä koskeva määräaikainen työsopimus. 
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4 § 
Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen 
 
 Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisano-

misaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena täysi palkka irtisano-
misaikaa vastaavalta ajalta. 

 
 Työntekijä, joka ei ole noudattanut irtisanomisaikaa on velvollinen suorit-

tamaan työnantajalle kertakaikkisena korvauksena irtisanomisajan palk-
kaa vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän määrän työntekijäl-
le maksettavasta lopputilistä, noudattaen mitä työsopimuslain 2:17 §:ssä 
on säädetty työnantajan kuittausoikeuden rajoituksista. 

 
 Jos irtisanomisajan noudattaminen on laiminlyöty vain osittain, korvaus-

velvollisuus rajoittuu noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan palkkaa 
vastaavaksi. 

 
Soveltamisohje 
 
 Sopimuskohdan tarkoittamissa rikkomustapauksissa on kysymys toisen 

sopimuspuolen laiminlyönnistä. Palkka lasketaan tällaisessa tapauksessa 
alakohtaisen työehtosopimuksen sairausajan palkkamääräysten mukaises-
ti. 

 
 Tässä yhteydessä ei ole puututtu sellaisiin tapauksiin, joissa työntekijä 

työsuhteen kestäessä joutuu olemaan vailla työtä. Tällöin noudatetaan 
alakohtaisia työehtosopimusmääräyksiä tai -käytäntöä. 

 
5 § 
Irtisanomisesta ilmoittaminen 
 
 Ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta on toimitettava työnantajalle tai 

tämän edustajalle taikka työntekijälle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole 
mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen 
ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitse-
mäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty. 

 
 Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työ-

ajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla 
katsotaan kirjeitse ja sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva irti-
sanominen kuitenkin toimitetuksi aikaisintaan loman tai vapaa-ajan päät-
tymistä seuraavana päivänä. 
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6 § 
Irtisanomisen perusteen ilmoittaminen 
 
 Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle 

kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedos-
saan olevat irtisanomisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty. 

 
II IRTISANOMINEN TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVASTA SYYSTÄ 
 
7 § 
Soveltamisala 
 
 Sen lisäksi mitä edellä on sanottu, noudatetaan työntekijästä johtuvasta 

syystä tapahtuvassa irtisanomisessa tämän luvun määräyksiä. 
 
8 § 
Irtisanomisen toimittaminen 
 
 Irtisanominen on toimitettava kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisa-

nomisen peruste on tullut työnantajan tietoon. 
 
9 § 
Työntekijän kuuleminen 
 
 Ennen irtisanomisen toimittamista työnantajan on varattava työntekijälle 

mahdollisuus tulla kuulluksi irtisanomisen syistä. Työntekijällä on oikeus 
häntä kuultaessa käyttää avustajaa. 

 
Soveltamisohje 
 
 Sopimuksen 9 §:ssä tarkoitetaan avustajalla esimerkiksi työntekijän omaa 

luottamusmiestä tai työtoveria. 
 
10 § 
Tuomioistuinkäsittely 
 
 Jollei työsopimuksen irtisanomista koskevassa riidassa ole päästy sovin-

toon, työnantaja- tai työntekijäliitto voi saattaa asian työtuomioistuimen 
käsiteltäväksi. Työtuomioistuimesta annetun lain (646/74) 15 §:n mukai-
nen haastehakemus on toimitettava työtuomioistuimelle kahden vuoden 
kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. 

 
11 § 
Välimiesmenettely 
 
 Työsopimuksen irtisanomista koskeva erimielisyys voidaan työtuomiois-

tuimesta annetun lain (646/74) 11 §:n mukaisessa järjestyksessä määrätä 
välimiesten ratkaistavaksi. 
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12 § 
Korvaus työsopimuksen perusteettomasta irtisanomisesta 
 
 Työnantaja, joka on tämän sopimuksen 2 §:ssä määriteltyjen irtisanomis-

perusteiden vastaisesti irtisanonut työntekijänsä, on velvollinen maksa-
maan työntekijälle korvausta työsopimuksen perusteettomasta irtisanomi-
sesta. 

 
13 § 
Korvauksen määrä 
 
 Korvauksena on suoritettava vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden 

palkka. 
 
 Korvauksen suuruutta määrättäessä otetaan huomioon työtä vaille jäämi-

sen arvioitu kesto ja ansion menetys, työsuhteen kesto, työntekijän ikä ja 
hänen mahdollisuutensa saada ammattiaan tai koulutustaan vastaavaa työ-
tä, työnantajan menettely työsopimusta päätettäessä, työntekijän itsensä 
antama aihe työsopimuksen päättämiseen, työntekijän ja työnantajan olot 
yleensä sekä muut näihin rinnastettavat seikat. 

 
 Korvauksesta on vähennettävä työntekijälle maksettujen työttömyyspäi-

värahojen osuus työsopimuslain 12:3 §:ssä säädetyllä tavalla. 
 
 Työnantajaa ei voida tuomita tässä pykälässä tarkoitettuun korvaukseen 

työsopimuslain 12:2 §:n mukaisen vahingonkorvauksen lisäksi eikä sen 
sijasta. 

 
Soveltamisohje 
 
 Työttömyyspäivärahojen osuuden vähentäminen koskee korvausta siltä 

osin kuin se on korvausta työntekijälle ennen tuomion julistamista tai an-
tamista menetetyistä työttömyydestä johtuvista palkkaedusta. Vähennyk-
sen määrä on pääsääntöisesti 75 prosenttia ansioon suhteutetusta työttö-
myyspäivärahasta, 80 prosenttia peruspäivärahasta ja työmarkkinatuki 
kokonaisuudessaan. Korvauksesta voidaan tehdä edellä mainittua pie-
nempi vähennys tai jättää vähennys kokonaan tekemättä, jos se on korva-
uksen määrä, työntekijän taloudelliset ja sosiaaliset olot sekä hänen ko-
kemansa loukkaus huomioon ottaen kohtuullista. 

 
 Jos työnantajan korvausvelvollisuudesta työsopimuksen perusteetonta 

irtisanomista koskevassa asiassa tehdään sopimus, myös sovitusta korva-
uksesta on tehtävä vähennys siten kuin edellisessä kappaleessa on sovittu. 
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III LOMAUTUS 
 
14 § 
Lomauttaminen 
 
 Työntekijän lomauttamisessa on noudatettava vähintään 14 päivän ilmoi-

tusaikaa ja lomautus voi tapahtua määräajaksi tai toistaiseksi. 
 
 Työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä sopia lomautusilmoi-

tusajasta ja lomautuksen toteuttamistavasta silloin, kun on kysymys mää-
räaikaisesta lomauttamisesta työsopimuslain 5:2.2 §:n mukaisissa tapauk-
sissa. 

 
 Jos lomauttaminen on tapahtunut toistaiseksi, on työnantajan ilmoitettava 

työn alkamisesta vähintään viikkoa ennen, jollei toisin ole sovittu.  
 
 Lomauttaminen ei estä työntekijää ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. 

Asuntoedun säilymisestä lomautusaikana säädetään työsopimuslain 
13:5 §:ssä. 

 
Soveltamisohje 
 
 Sopimus ei koske lomautusperusteita, vaan ne määräytyvät lain mukaises-

ti. Sopimuksella ei ole rajattu lomautuksen kestoaikaa. 
 
15 § 
Ennakkoselvitys 
 
 Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä 

työntekijälle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidus-
ta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos 
lomautus kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa luotta-
musmiehelle tai työntekijöille yhteisesti. Selvitys on esitettävä viipymättä 
lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvityksen antamisen 
jälkeen, ennen lomautusilmoitusta työnantajan on varattava työntekijöille 
tai luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä. 

 
 Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajan on muun kuin työso-

pimuslain, muun sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen perus-
teella esitettävä vastaava selvitys tai neuvoteltava lomauttamisesta työn-
tekijöiden tai luottamusmiehen kanssa. 

 
16 § 
Lomautusilmoitus 
 
 Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle henkilökohtai-

sesti. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa 
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kirjeitse tai sähköisesti edellä 16 §:n 1 – 2 kappaleen mukaan määräyty-
vää ilmoitusaikaa noudattaen. 

 
 Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kes-

to tai arvioitu kesto. 
 
 Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava lomautuksesta kirjalli-

nen todistus, josta käyvät ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä 
sen kesto tai arvioitu kesto. 

 
 Edellä 14 §:n 1 - 2 kappaleessa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei kui-

tenkaan ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa 
velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuok-
si tai joissa työnteon este johtuu työsopimuslain 2:12.2 §:ssä tarkoitetuista 
tapauksista. 

 
Poikkeukset lomautusilmoituksen määräajoista 
 
 Työsopimuslain 2:12 §:n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa työnanta-

jan palkanmaksuvelvollisuus määräytyy lain mukaisesti. Tällöin työnanta-
ja ei ole velvollinen antamaan erillistä lomautusilmoitusta palkanmaksun 
lakatessa. 

 
 Sopimukseen sisältyy lisäksi maininta lomautusilmoituksen tarpeetto-

muudesta tapauksissa, joissa hänellä "ei ole koko lomautusaikaan kohdis-
tuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon 
vuoksi". Työsopimuslakia koskevassa hallituksen esityksessä mainitaan 
esimerkkeinä tällaisista poissaoloista perhevapaa, opintovapaa ja asevel-
vollisuuden suorittaminen. Toisaalta lomautusilmoituksen antamiselle 
myös näissä tapauksissa ei ole estettä. Jos työntekijä ilmoittaa lomautuk-
sen kuluessa palaavansa työhön ennakoitua aikaisemmin jo ennen lomau-
tuksen päättymistä, työnantajan on kuitenkin annettava hänelle lomau-
tusilmoitus. 

 
Työnantajan korvausvelvollisuus eräissä poikkeuksellisissa tilanteissa  
 
 Sopimuksen mukaan lomautus voi tapahtua joko toistaiseksi tai määrä-

ajaksi työsuhteen säilyessä muutoin voimassa. 
 
 Lomautuksen tapahduttua toistaiseksi sen kestolle ei ole asetettu enim-

mäisaikaa. Työntekijällä on lomautusaikana oikeus irtisanoa työsopimus 
sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päätty-
misaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päätty-
mistä edeltävän seitsemän päivän aikana. 

 
 Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päätty-

mään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan 
palkkansa. Työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän 
palkan, jos työntekijä on lomautettu lain tai sopimuksen mukaista yli 14 
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päivän lomautusilmoitusaikaa käyttäen. Korvaus maksetaan palkanmak-
sukausittain, ellei toisin sovita.  

 
 Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhden-

jaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena ir-
tisanomisajan palkkansa, kuten edellisessä kappaleessa on sovittu. Korva-
us maksetaan työsopimuksen päättymistä seuraavana ensimmäisenä työn-
antajan normaalina palkanmaksupäivänä, ellei toisin sovita. 

 
 Tapauksissa, joissa työn vähyyden vuoksi irtisanottu työntekijä tällaisen 

syyn johdosta lomautetaan irtisanomisaikana, määräytyy työnantajan pal-
kanmaksuvelvollisuus samojen periaatteiden mukaisesti. 

 
 Erorahan saamisen edellytysten katsotaan näissä tapauksissa alkavan sinä 

päivänä, jona työsuhde päättyy. 
 
Poikkeukselliset lomautustilanteet 
 
1. Lomautuksen peruuttaminen 
 
 Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voi-

daan lomautuksen peruuttaminen ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. 
Tällöin lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeen-
pantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin. 

 
2. Lomautuksen siirtäminen 
 
 Lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ voi kuitenkin olla luonteeltaan 

tilapäistä. Tällöin lomauttamisen peruuttaminen kokonaan ei ole mahdol-
lista vaan lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan siirtää myöhempään 
ajankohtaan. Lomautusta voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta 
lomautusilmoitusta antamatta ja enintään sillä määrällä, jonka lomau-
tusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. 

 
 Esimerkki: 
 
 Työnantajan annettua 2.4.2001 lomautusilmoituksen 17.4. alkavasta lo-

mautuksesta hänelle ilmaantuu 10.4.2001 uutta työtä 7 päivän ajaksi. 
 
 Työnantaja voi uutta lomautusilmoitusta antamatta siirtää lomautuksen 

alkamisajankohtaa siten 7 päivällä eli 24.4.2001. 
 
3. Lomautuksen keskeyttäminen 
 
 Työnantaja voi saada tilapäisen työn lomautuksen jo alettua. Lomauttami-

sen keskeyttämisen, mikäli lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta 
tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen, tulee perustua työn-
antajan ja työntekijän väliselle sopimukselle. Tällainen sopimus on syytä 
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tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tila-
päisen työn arvioitu kestoaika. 

 
 Edellä esitetty koskee vain työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta eikä 

sillä ole otettu kantaa työttömyysturvaa koskevien lakien säännöksiin. 
 
Lomautus ja lyhennetty työaika 
 
 Lomauttamismenettelyyn liittyvät määräykset koskevat sekä varsinaista 

lomautusta (työnteon keskeyttäminen kokonaan) että ns. kollektiivista 
siirtymistä lyhennettyyn työaikaan. Näin ollen sopimuksen määräyksiä 
ennakkoselvityksestä ja lomautusilmoitusajasta noudatetaan myös siirryt-
täessä lyhennettyyn työviikkoon, ellei toisin ole sovittu. 

 
 Useissa työehtosopimuksissa on määräyksiä työtuntijärjestelmän muutta-

misesta. Näissä tapauksissa on kysymyksessä yleensä työaikajärjestelyt 
alalla tai yrityksessä noudatetun työajan puitteissa, eivätkä nämä tapauk-
set ole rinnastettavissa lyhennettyyn työaikaan siirtymiseen. 

 
 Mikäli työehtosopimuksessa on määrätty lyhennettyyn työaikaan siirty-

misessä noudatettavasta ilmoitusmenettelystä, syrjäyttää tällainen sopi-
musmääräys keskusjärjestöjen välisen sopimuksen määräykset. 

 
Työn alkamisesta ilmoittaminen 
 
 Jos lomauttaminen on tapahtunut toistaiseksi, on työnantajan ilmoitettava 

lomautetulle työntekijälle työn alkamisesta vähintään seitsemän päivää 
aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. Työntekijällä on tällöin oikeus irti-
sanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa tekemänsä työsopi-
mus sen kestosta riippumatta viiden päivän irtisanomisaikaa noudattaen. 
Määräyksen mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin kun työntekijä on 
lomautettu määräajaksi. 

 
Muu työ lomautusaikana 
 
 Lomauttaminen ei sopimuksen mukaan estä työntekijää ottamasta lomau-

tusajaksi muuta työtä. 
 
 Mikäli työntekijä on ottanut lomautusajaksi muuta työtä lomautusilmoi-

tuksen antamisen jälkeen mutta ennen kuin hänelle on ilmoitettu lomau-
tuksen peruuttamisesta tai siirtämisestä, työntekijä ei ole velvollinen kor-
vaamaan tästä työnantajalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Tällaises-
sa tapauksessa työntekijä on velvollinen palaamaan työhön niin pian kuin 
se on mahdollista. 
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Asunto lomautusaikana 
 
 Sopimuksen mukaan asuntoedun säilymisestä lomautusaikana noudate-

taan työsopimuslain 13:5 §:n säännöksiä. Tämän säännöksen mukaan 
työntekijällä on oikeus käyttää hänelle palkkaetuna annettua asuinhuo-
neistoa sen ajan, jolloin työnteko on keskeytynyt hyväksyttävän syyn, ku-
ten lomauttamisen, vuoksi. Työnantajalla on kuitenkin oikeus periä työn-
tekijältä vastike huoneiston käytöstä aikaisintaan palkanmaksuvelvolli-
suuden päättymistä seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta. Vastike 
saa olla neliömetriltä enintään määrä, joka on asumistukilain (408/1975) 
nojalla vahvistettu paikkakunnalla kohtuullisiksi enimmäisasumismenoik-
si neliömetriä kohden. Vastikkeen perimisestä on ilmoitettava työntekijäl-
le viimeistään kuukautta ennen maksuvelvollisuuden alkamista.  

 
IV ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
17 § 
Työvoiman vähentämisjärjestys 
 
 Muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja 

lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava 
sääntöä, jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen 
toiminnalle tärkeitä ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä 
osan työkyvystään menettäneitä sekä että tämän säännön lisäksi kiinnite-
tään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvolli-
suuden määrään. 

 
 Työvoiman vähentämisjärjestystä koskevissa riidoissa noudatetaan 

10 §:ssä sovittuja kanneaikoja. 
 
Soveltamisohje 
 
 Määräyksellä ei ole kumottu vuonna 1997 tehdyn TT-SAK yleissopimuk-

sen määräyksiä. Näin ollen mainitussa sopimuksessa ja työsopimuslain 
7:9 §:ssä tarkoitettujen erityisryhmien irtisanomissuojaa koskevat määrä-
ykset ovat ensisijaisia tämän sopimuksen 17 §:n määräykseen nähden. 

 
18 § 
Irtisanomista tai lomautusta koskeva ilmoitus luottamusmiehelle 
ja työvoimaviranomaiselle 
 
 Jos kysymyksessä on taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuva 

työvoiman vähentäminen taikka lomauttaminen, ilmoitetaan siitä asian-
omaiselle luottamusmiehelle. Jos toimenpide kohdistuu vähintään kym-
meneen työntekijään, on siitä ilmoitettava myös työvoimaviranomaiselle, 
paitsi jos työnantajalla on muun lain perusteella vastaava velvollisuus. 

 
19 § 
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Takaisinottaminen 
 
 Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisella ja taloudellisella perus-

teella  tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen, työvoimatoi-
mistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvit-
see työntekijöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoi-
hin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.  

 
Soveltamisohje 
 
 Työnantaja täyttää velvollisuutensa tiedustelemalla paikallisesta työvoi-

matoimistosta, onko irtisanottuja työntekijöitä hakemassa työtä sen väli-
tyksellä. Paikallisella työvoimatoimistolla tarkoitetaan sen paikkakunnan 
työvoimatoimistoa, jonka alueella työtä on tarjolla. Työnantajan käännyt-
tyä työvoimatoimiston puoleen, tekee toimisto tiedustelun perusteella 
työvoimatilauksen ja selvittää, onko sopimuksen 19 §:ssä tarkoitettuja 
työntekijöitä työnhakijoina. Samassa yhteydessä on syytä selvittää, onko 
sellaisia työntekijöitä edelleen työttöminä työnhakijoina, jotka yli 200 
päivää kestäneen lomautuksen jälkeen ovat TSL 5:7 §:n 3 momentin pe-
rusteella itse irtisanoneet työsuhteensa. Työnhakijat ilmoitetaan työnanta-
jalle ja entisille työntekijöille annetaan tavanomaiseen tapaan työhönosoi-
tukset. 

 
20 § 
Seuraamusjärjestelmä 
 
 Sen lisäksi, mitä sopimuksen 13 §:n 4 kappaleessa on sovittu, työnantajaa 

ei voida tuomita sopimuksessa tarkoitettujen korvausten lisäksi myöskään 
työehtosopimuslain 7 §:n mukaan maksamaan hyvityssakkoa siltä osin 
kuin kysymyksessä on työehtosopimukseen perustuvien mutta sinänsä 
samojen velvollisuuksien rikkominen, joista sopimuksen mukainen kor-
vaus on määrätty. 

 
 Menettelytapamääräysten noudattamatta jättämisestä ei aiheudu työehto-

sopimuslain tarkoittamia hyvityssakkoseuraamuksia. Määräysten noudat-
tamatta jättäminen otetaan huomioon työsopimuksen perusteettomasta ir-
tisanomisesta tuomittavan korvauksen suuruutta määrättäessä. 

 
 Muutoin seuraamusjärjestelmän osalta noudatetaan aiemmin vallinnutta 

käytäntöä. 
 
21 § 
Voimaantulomääräys 
 
 Tämä sopimus tulee voimaan 1.6.2001 ja on voimassa toistaiseksi kuuden 

kuukauden irtisanomisajalla. 
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 Sopimus on neuvoteltu työryhmässä, jossa SAK:ta ovat edustaneet osas-

topäällikkö Kirsti Palanko-Laaka ja vastaava lakimies Jorma Rusanen se-
kä TT:tä varatuomari Hannu Rautiainen ja varatuomari Ismo Äijö. 

 
 Helsingissä 10. päivänä toukokuuta 2001 
 
 TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO 
 
 
 
 
 
 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 
 
 
 
 
 


