
 
 

Työlainsäädännön väliaikaiset lakimuutokset yksityiselle sektorille 
  
  

Väliaikaisten lakimuutosten tausta ja tavoitteet  
  
Työmarkkinakeskusjärjestöt esittivät 17.3.2020 toimenpiteitä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon 
turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Tästä johtuen voimassa 
olevaan työlainsäädäntöön on tehty väliaikaisia muutoksia. Muutokset ovat voimassa 1.4.−31.12.2020.   
 

Nämä väliaikaiset lakimuutokset koskevat vain yksityissektorilla työskenteleviä työntekijöitä.  
 
Väliaikaisten lakimuutosten tavoitteena on, että yritys voi selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamista 
taloudellisista vaikeuksista.  
  

Lomautusilmoitusaika 5 päivää 
   
Normaalitilanne  
 

Normaalitilanteessa työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti 
viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, 
sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava 
lomautuksen peruste, lomautuksen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.  
  
Väliaikainen muutos   
 

Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään viiteen (5) päivään. 
Ilmoitus on annettava henkilökohtaisesti. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa 
toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Työnantajan on maksettava työntekijälle 
palkkaa lomautusilmoitusajalta eli viideltä päivältä.   
  

Myös määräaikaiset työntekijät voidaan lomauttaa   
 

Normaalitilanne  
 

Normaalitilanteessa määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa ainoastaan silloin, kun määräaikainen 
työntekijä on palkattu sijaiseksi ja sijaistettava työntekijä saataisiin lomauttaa.   
  
Väliaikainen muutos  
 

Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan määräaikainen työntekijä saadaan lomauttaa samalla tavalla kuin 
vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä.   
 
Sekä vakituinen että määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa, kun 

 
1) työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus tai   
2) työ ja työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (tilapäinen = lomauttamisen 
arvioitu kesto enintään 90 päivää). 
 
Työnantaja ei saa kuitenkaan lomauttaa työntekijää, jos työnantajalla on tarjota muuta 
työntekijälle sopivaa työtä tai työntekijä voidaan kouluttaa toisiin tehtäviin.   
 



 
 

Myös oppisopimusopiskelija voidaan lomauttaa.   
Myös määräaikaisella työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus päättää työsuhde ilman irtisanomisaikaa. 
 
Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan.  
  

Yt-neuvotteluaika lomautustilanteissa 5 päivää 
  
Normaalitilanne 
  
Jos työnantaja harkitsee työntekijöiden lomauttamista, on yrityksessä käytävä yt-neuvottelut. Yt-
neuvotteluita ei kuitenkaan tarvitse käydä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti alle 20 työntekijää.   
Normaalitilanteessa työntekijöitä lomautettaessa noudatetaan 14 päivän tai 6 viikon 
neuvotteluaikaa riippuen työnantajan harkitsemien toimenpiteiden laajuudesta.    
  
Väliaikainen muutos  
  
Väliaikaisella lakimuutoksella lomautusta koskeva neuvotteluaika lyhennetään viiteen (5) päivään eli 
neuvotteluita on käytävä viiden päivän ajan. Tämän jälkeen työnantaja voi antaa lomautusilmoituksen. 
Tämä viiden päivän neuvotteluaika koskee kaikkia lomautuksia. 
 
Neuvotteluajasta voidaan työnantajan ja työntekijöiden edustajan tai työntekijöiden kesken sopia. SuPer ei 
suosittele sopimaan viittä päivää lyhyemmästä neuvotteluajasta. 
 

Jos yt-neuvottelut on jo aloitettu ennen kuin väliaikainen laki on tullut voimaan (1.4.2020), riittää viiden 
päivän neuvotteluaika eli neuvotteluajan ei tarvitse olla pidempi. Neuvotteluaika voi kuitenkin olla pidempi, 
jos niin sovitaan.   
 

Jos yt-neuvottelut ovat alkaneet ja jatkuvat väliaikaisen lain voimassaolon päättymisen (31.12.2020) 
jälkeen, riittää viiden päivän neuvotteluaika. Neuvotteluaika voi kuitenkin olla pidempi, jos niin sovitaan.  
  

Työnantajan takaisinottovelvollisuus 9 kuukautta 
 

Normaalitilanne  
 

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työntekijälle töitä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 
   
1) työnantaja on irtisanonut työntekijän työn vähentymisen vuoksi,  
2) työnantajalle on tullut tarve ottaa työntekijöitä samoihin/samankaltaisiin tehtäviin ja   
3) irtisanottu työntekijä on ilmoittautunut ja on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 
 

Normaalitilanteessa työnantajan takaisinottovellisuus kestää neljän (4) kuukauden ajan työsuhteen 
päättymisestä lukien. Jos kuitenkin työntekijän työsuhde on jatkunut vähintään 12 vuotta, on 
takaisinottovelvollisuus pidennetty ja kestää kuusi (6) kuukautta.  
  
Väliaikainen muutos  
 

Väliaikaisen lakimuutoksen mukaan työnantajan takaisinottovelvollisuus on pidennetty yhdeksään (9) 
kuukauteen. Tämä tarkoittaa, että työnantajan on tarjottava tuotannollisella tai taloudellisella perusteella 
irtisanomalleen työntekijälle töitä, jos työnantajalle tulee tarve palkata työntekijöitä 
samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin. Työntekijän on oltava työnhakijana TE-
toimistossa.   



 
 

 
Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee sellaisia työntekijöitä, jotka on irtisanottu työn vähentymisen 
vuoksi väliaikaisten lakimuutosten voimassaoloaikana.   
  

Koeaikapurku mahdollista myös taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä 
  
Normaalitilanne   
 

Jos työsuhteen alussa on sovittu koeajasta, voidaan työsuhde päättää koeajalla. Tämän voi tehdä sekä 
työnantaja että työntekijä. Koeajan tarkoituksena on puolin ja toisin selvittää, että vastaako työsuhde 
odotuksia. Koeaikapurun kynnys on matalalla. Normaalitilanteessa työnantaja ei voi kuitenkaan tehdä 
koeaikapurkua taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla eli siksi, että tarjolla oleva työ on vähentynyt.   
  
Väliaikainen muutos  
  
Väliaikaisen lain mukaan työnantaja voi purkaa työntekijän työsuhteen koeajalla siksi, että tarjolla oleva työ 
on vähentynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työnantaja voi 
purkaa työntekijän työsuhteen siksi, että koronavirusepidemian vuoksi työ on vähentynyt. 
 
Työnantajan on ennen koeaikapurkua selvitettävä, onko työntekijä sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin 
tehtäviin. Koeaikapurku taloudellisella tai tuotannollisella perusteella ei siis ole ensisijainen ratkaisu.  
 

Työsuhde päättyy koeaikapurun seurauksena välittömästi eli irtisanomisaikaa ei siis tarvitse noudattaa.   
 
Myös oppisopimus voidaan purkaa koeajalla.  
 
Työsuhdetta ei saa koeaikana purkaa työn vähentymisen vuoksi, jos 

 

1) työnantaja on ennen tai jälkeen koeaikapurun ottanut uuden työntekijän samantyyppisiin työtehtäviin 
ja   
2) työnantajan toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet. 
  

 
Työttömyysturva  
 

Väliaikaisilla muutoksilla on vaikutuksia työntekijöiden toimeentuloon. Työttömyysturvalainsäädännössä on 
muutoksia, joilla pyritään turvaamaan lomautetun työntekijän toimeentuloa.   
 

Olethan yhteydessä TE-toimistoon ja Super työttömyyskassaan työttömyysturvaan liittyvissä 
kysymyksissä. Super työttömyyskassan yhteystiedot: https://www.supertk.fi/yhteystiedot/. 
 
 
Päivitetty kesäkuussa 2020 väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkumisen vuoksi. 
 

 

https://www.supertk.fi/yhteystiedot/

