
Poikkeustilanne vaikuttaa työvoimaan tarpeeseen
Koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista on seurannut tarve vähentää työvoimaa nopealla aikataululla. Tämän 
johdosta työlainsäädäntöön tehtiin väliaikaisia muutoksia ennen kaikkea helpottamalla ja nopeuttamalla työntekijöiden 
lomauttamista. Väliaikaiset työsopimuslain (TSL) ja yhteistoimintalain (YTL) muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. 
Suunniteltaessa mahdollisia lomautuksia on syytä huomata, että lakimuutosten voimassaolo siis lakkaa kesäkuun loppuun, 
jonka jälkeen palataan aiemmin voimassa olleisiin huomattavasti kankeampiin TSL:n ja YTL:n määräyksiin. Vähentämis-
tarpeiden sijaan tilanne on toisille työnantajille aiheuttanut pikemminkin tarpeen työvoimalle uudenlaisissa tehtävissä tai 
uudenlaisin järjestelyin. Myös näissä tilanteissa on syytä muistaa työlainsäädännön asettamat velvoitteet.

Ennen lomautusten toteuttamista lainsää-
däntömme vaatii tilanteen selvittämistä 
työntekijöiden kanssa edellä mainitusti 
tietyin menetteltyin. Jos yrityksessä tai 
yhteisössä on vähintään 20 työntekijää, 
ennen lomauttamista on muistettava  
käydä YTL 8 luvun mukaiset yhteistoi-
mintaneuvottelut kun taas tätä pienem-
missä on noudatettava kevyempää TSL:n 
mukaista ennakkoselvitys- ja kuulemis-
menettelyä. YTL:n mukainen yhteistoimin-
taneuvottelu kestää tilanteesta riippuen 
vähintään kuusi (6) viikkoa tai 14 päivää, 
tekee työvoiman vähentämisestä hidasta 
ja kankeaa eikä sovi nyt käsillä olevaan 
poikkeustilanteeseen. Määräaikaisten 
lakimuutosten myötä YTL:n vähimmäis-
neuvotteluajat lyhennettiinkin lomautusti-
lanteissa viiteen (5) päivään. 

TSL:in ja YTL:in tehtyjen määräaikaisten 
muutosten johdosta lomautukset voi-
daan nyt toteuttaa 15 päivän kuluttua 
lomautusprosessin aloittamisesta (viiden 
päivän neuvotteluesitysaika yhteistoimin-
taneuvottelujen käynnistämiseksi + viiden 
päivän neuvotteluaika + viiden päivän 
lomautusilmoitusaika).  

Lomautus ja sitä koskevat määrä- 
aikaiset lakimuutokset

Lomauttaminen on TSL:n mukaan 
mahdollista määräajaksi tai toistaiseksi. 
Määräaikaisessa lomautuksessa työvoi-
man tarve on vähentynyt tilapäisesti ja 
sen voidaan arvioida kestävän enintään 
90 päivää. Toistaiseksi voimassa oleva 
lomautus on mahdollinen ainoastaan, 
 jos työnantajalla on taloudellinen tai 
tuotannollinen peruste työsopimuksen 
irtisanomiseen. Tällöin lomautusta siis 
käytetään irtisanomisen sijaan. Lisäksi 
edellytyksenä lomauttamiselle on aina, 
ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää 
työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työn-
antajan tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Lomauttamisen edellytysten täyttyessä 
TSL:n tai YTL:n edellyttämän tiedottamis- 
ja kuulemismenettelyn jälkeen, työnanta-
jan on ilmoitettava lomauttamisesta työn-
tekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 
14 päivää ennen lomautuksen alkamista. 
TSL:n määräaikaisen 30.6.2020 asti voi-
massaolevan muutoksen myötä lomautu-
silmoitusaika kuitenkin lyhennettiin viiteen 
(5) päivään. 

Työehtosopimusten määräyksillä on kui-
tenkin edelleen etusija suhteessa lainsää-
däntöön ja siksi ennen tämän lyhennetyn 
menettelyn soveltamista on muistettava 
tarkistaa, ovatko kyseessä olevat liitot  
sopineet tarvittaessa vastaavat muutokset 
työehtosopimukseen. 

Edellä selostettujen lakimuutosten lisäksi 
TSL:a muutettiin siten, että myös määrä- 
aikaisissa työsuhteissa työskenteleviä  
voidaan lomauttaa.

Irtisanomiset pandemiatilanteessa

Jos työvoiman tarpeen vähenemisen  
nähdään olevan olennaista ja pysyvää eikä 
työntekijöille ole tarjottavissa muuta työtä 
yrityksessä, voi työnantajalla olla perusteet 
työsuhteiden irtisanomiseen.  

Lomautusten yhteydessä selostetut  
TSL:n ja YTL:n määräaikaiset lakimuutokset 
eivät koske irtisanomisia, mikä on tärkeä 
muistaa. Irtisanomisten osalta yhteistoi-
mintamenettelyt vähintään 20 työntekijää 
työllistävässä yrityksessä tai yhteisössä on 
siis käytävä joko kuuden viikon ja 14 päivän 
pituisina tilanteesta riippuen. 
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Tätä pienemmissä yrityksissä on nouda-
tettava TSL:n selvitys- ja kuulemismenet-
telyä. Määräaikainen lakimuutos myös 
irtisanomisiin liittyen kuitenkin tehtiin ja  
se koskee työnantajaa työsuhteiden päät-
tymisen jälkeen velvoittavaa takaisinotto-
velvollisuutta. Se pidennettiin yhdeksään 
(9) kuukauteen ja koskee määräaikais-
ten lakimuutosten voimassaollessa eli 
30.6.2020 mennessä irtisanottuja työnte-
kijöitä. Tämän jälkeen takaisinottovelvolli-
suus palautuu neljäksi (4) kuukaudeksi ja 
vähintään 12 vuotta jatkuneiden työsuhtei-
den osalta kuudeksi (6) kuukaudeksi.

Näkemyksiä tulevaan

Kuten edellä todettu määräaikaiset 
lakimuutokset ovat voimassa ainoastaan 
kesäkuun loppuun saakka ja heinäkuusta 
alkaen mahdollisten työvoimaan kohdistu-
vien toimenpiteiden suhteen on muistet-
tava noudattaa aiemmin voimassa olleita 
määräyksiä ja käytäntöjä. Jos näköpiirissä 
on tarpeita ja TSL:n mukaiset perusteet 
lomautuksille, voidaan ne siis toteuttaa  
kevennetyn menettelyn kautta enää noin 
kuukauden ajan. Median ja työmarkkina- 
järjestöjen tiedottamista kannattaa kui-
tenkin seurata tiiviisti siltä varalta, että 
työlainsäädäntöön kohdistuville lakimuu-
toksille saataisiin jatkoa.  

Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet laki-
muutosten voimassaolon sekä vastaavien 
työehtosopimusmuutosten jatkamista vuo-
den 2020 loppuun saakka. Tälle olisi todella 
tarvetta.

Työvoiman vähentämisten sijaan tai rinnalla 
poikkeustilanne on toisissa yrityksissä 
osoittanut tarpeita pidemmälle tähtääville ja 
pysyvämmille muutoksille yrityksen liiketoi-
minnassa ja sen vaikutuksena työvoimassa 
esimerkiksi uudenlaisen osaamisen tai töiden 
järjestelyn tarpeena. Tämä saattaa edellyttää 
muutoksia työsuhteiden ehtoihin, joita ei vält-
tämättä ole mahdollista toteuttaa pelkästään 
työnantajan direktio-oikeudella. Toiminnan ja 
työskentelyn muutoksia suunniteltaessa on 
syytä selvittää tarkoin, millä työoikeudellisilla 
keinoilla muutokset on mahdollista toteuttaa. 

Lisäksi on muistettava mahdolliset lomau-
tettuna, irtisanomisajalla tai takaisinottovel-
voitteen piirissä olevat työntekijät, joille on 
muistettava tarjota töitä ennen uusien työn- 
tekijöiden rekrytoimista. Myös mahdolli-
suudet joustavoittaa työvoiman käyttöä ja 
työpaikan toimintaa kannattaa selvittää.  
Työehtosopimukset ja työlainsäädäntö an-
tavat mahdollisuuksia poiketa määräyksistä 
solmimalla paikallisia sopimuksia ja nämä 
joustot kannattaa yrityksissä ottaa käyttöön.
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