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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 38 ja 
42 §:n sekä merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan työsopimuslain ja 
merimieslain mukaan määräytyviä työsopi
muksen irtisanomisaikoja lyhennettäviksi siten, 
että enintään vuoden kestäneissä työsuhteissa 
työnantajan olisi noudatettava nykyisen kah
den kuukauden sijasta yhden kuukauden irti
sanomisaikaa. Työntekijän noudatettavaksi 
säädettyä irtisanomisaikaa ehdotetaan enintään 
vuoden jatkuneissa työsuhteissa lyhennettäväk
si yhdestä kuukaudesta 14 vuorokauteen. 

Työsopimuslakiin ja merimieslakiin ehdote
taan lisättäväksi säännös, jossa säädettäisiin 
lomautetun työntekijän oikeudesta irtisanomis
ajan palkan tai sen osan menetyksestä aiheu
tuneen vahingon korvaukseen hänen irtisanoes
saan työsopimuksensa yhtäjaksoisen yli 200 
kalenteripäivää jatkuneen lomautuksen jälkeen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan mahdollisimman pian niiden hyväksymi
sen ja vahvistamisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Irtisanomisaikojen sääntely työsopimuslain 
mukaan 

Työsopimuslain (320/70) 38 §:ssä säädetään 
työsopimusten irtisanomisissa noudatettavista 
irtisanomisajoista. Pykälän 1 momentin mu
kaan työsopimuksen irtisanomisaika voidaan 
sopia enintään kuudeksi kuukaudeksi. Pykälän 
2 momentin mukaan työnantajan noudatettava 
irtisanomisaika voidaan sopimuksin määrätä 
sitä aikaa pidemmäksi, jota työntekijän on 
noudatettava irtisanoessaan työsopimuksen. 
Jos irtisanomisaika on sovittu työntekijälle 
pidemmäksi kuin työnantajalle, on työnteki
jäänkin nähden voimassa se irtisanomisaika, 
jota työnantajan on noudatettava. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa ovat tahdonval
taiset säännökset noudatettavista irtisano
misajoista. lrtisanomisajat on porrastettu työ
suhteen keston mukaan. Säännöksistä poikkea
minen on mahdollista sekä työehtosopimuksel
la että työnantajan ja työntekijän välisellä 
työsopimuksella. 
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Ellei muusta ole sovittu, työnantajan on 3 
momentin mukaan noudatettava kahden kuu
kauden irtisanomisaikaa enintään viisi vuotta 
keskeytymättömänä jatkuneissa työsuhteissa. 
Yli viisi, mutta enintään yhdeksän vuotta 
jatkuneissa työsuhteissa irtisanomisaika on kol
me kuukautta. Yli yhdeksän mutta enintään 12 
vuotta jatkuneissa työsuhteissa irtisanomisaika 
on neljä kuukautta. Yli 12, mutta enintään 15 
vuotta jatkuneissa työsuhteissa irtisanomisaika 
on viisi kuukautta ja tätä pidempään jatkuneis
sa työsuhteissa irtisanomisajaksi on säädetty 
kuusi kuukautta. 

Työntekijän on työsopimuksen irtisanoes
saan noudatettava 4 momentin mukaan kuu
kauden pituista irtisanomisaikaa. Jos työsuhde 
on jatkunut yli kymmenen vuotta, irtisanoruis
aika on kaksi kuukautta. 

1.2. Irtisanomisaikojen sääntely merimieslain 
mukaan 

Merimieslain ( 423/78) 41 §:ssä säädetään me-
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rimieslain mukaisissa työsuhteissa sovellettavis
ta irtisanomisajoista. Pykälän 4 momentissa 
säädetään työnantajan noudatettaviksi määrä
tyistä irtisanomisajoista ja 6 momentissa on 
säännös irtisanomisajasta, jota työntekijän on 
noudatettava sopimusta irtisanoessaan. Nämä 
säännökset vastaavat sisällöltään työsopimus
lain vastaavia säännöksiä. Pykälän 5 momen
tissa on lisäksi oma säännös aluksen päällikön 
vähimmäisirtisanomisajasta. 

1.3. Lomaotetun työntekijän oikeus irtisanomis
ajan palkkaan työsopimuslain mukaan 

Työsopimuslain 42 § sisältää säännökset työ
sopimuksen irtisanomisesta työnteon keskey
tyksen yhteydessä. Pykälän 1 momentin mu
kaan lomautetulla työntekijällä on työsuhteessa 
muuten noudatettavasta irtisanomisajasta riip
pumatta oikeus irtisanoa työsopimuksensa 
päättymään milloin tahansa lomautusaikana, ei 
kuitenkaan, jos lomautuksen päättymisaika on 
jo hänen tiedossaan, viimeisen viikon aikana 
ennen lomautuksen päättymistä. Säännöksellä 
annetaan työntekijälle mahdollisuus päättää 
työsopimuksensa lomautusaikana välittömin 
vaikutuksin eli hänen noudatettavakseen muu
ten säädettyä tai sovittua irtisanomisaikaa nou
dattamatta. Säännöksessä tarkoitetun irtisano
misoikeuden ulkopuolelle on kuitenkin rajattu 
lomauttamisajanjakson viimeinen viikko, mil
loin lomautuksen päättymishetki on työnteki
jän tiedossa. Viimeksi mainituissa tapauksissa 
työntekijän tulee työsopimusta irtisanoessaan 
noudattaa työsopimuslain 38 §:ssä säädettyä tai 
tämän pykälän nojalla sovittua irtisanomisai
kaa. 

Koska työnantajana ei työsopimuslain 30 §:n 
mukaan ole lomautusaikaan kohdistuvaa pal
kanmaksuvelvollisuutta, työntekijällä, joka ir
tisanoo työsopimuksen 42 §:n 1 momentin no
jalla, ei ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan. 
Siltä osin kun irtisanomisaika kohdistuu lo
mautuksen jälkeiseen työnteon aikaan, työnte
kijällä on oikeus tavanomaiseen paikkaansa, 
joka sisältää muun muassa vuosilomakorvauk
sen. 

Työsopimuslain 42 §:n 2 momentissa sääde
tään tilanteesta, jossa työnantaja irtisanoo 
työntekijän työsopimuksen lomautusaikana. 
Momentin mukaan työnantajan on korvattava 
työntekijälle irtisanomisajan palkan tai sen 
osan menetyksestä aiheutunut vahinko, jollei 

työntekijä ole lomautusta toimeenpantaessa 
saanut hyväkseen hänen työsuhteensa päättä
miseen sovellettavaa irtisanomisaikaa. Irtisano
misajan palkasta voidaan vähentää lomautusil
moitusajan palkka. Mikäli lomautusilmoitusai
ka on yhtä pitkä kuin irtisanomisaika, työnte
kijälle ei ole syntynyt 42 §:n 2 momentin 
tarkoittamaa korvattavaa vahinkoa. 

Koska työnantajana ei työsopimuslain 30 §:n 
lomautusta koskevan pääsäännön mukaan ole 
lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvel
vollisuutta, lain 42 §:n 2 momentti on työnan
tajan velvollisuuksia koskeva erityissäännös. 
Hallituksen esityksessä laiksi työsopimuslain ja 
huoneenvuokralain muuttamisesta (HE 
228/1969 vp) säännöstä perusteltiin sillä, että 
kun lomautusajalta ei tarvitse maksaa palkkaa 
siitäkään osin, kuin se on samalla työsopimuk
sen irtisanomisen ja työsuhteen lakkaamisen 
välistä aikaa, on kohtuullista, että työntekijälle 
tällaisissa tapauksissa annetaan korvaus siitä, 
ettei hän lomautettaessa saanut hyväkseen pai
kallista irtisanomisaikaa. Korvausvelvollisuus 
ulotettiin koskemaan sekä niitä tilanteita, joissa 
työnantaja on jo lomauttaessaan tiennyt päät
tävänsä työntekijän työsuhteen että niitä tapa
uksia, joissa irtisanomisperuste on täyttynyt 
vasta lomautusajan kuluessa. Lain 42 §:n 2 
momentin säännöksestä voidaan poiketa sopi
muksin. Toisin sopimiseen ovat oikeutettuja 
sekä työsopimusosapuolet että työmarkkinajär
jestöt. 

Työsopimuslain 42 §:ää säädettäessä työsuh
teen päättämistilanteessa noudatettaviksi irtisa
nomisajoiksi säädettiin palkanmaksukauden 
pituinen aika, taikka jos säännöllistä palkan
maksukautta ei ollut, 14 päivää, ellei irtisano
misajoista ollut muuta sovittu. Lomautusilmoi
tusaika vastasi työsuhteessa sovellettavaa 
irtisanomisaikaa. Tämän jälkeen lomautusil
moitusaika on pysynyt 14 päivänä irtisano
misaikojen pidentyessä huomattavasti. 

Irtisanomisaikojen pidennykset toteutettiin 
1970-luvun lopulla työehtosopimuksissa ja vuo
desta 1984 alkaen työsopimuslaissa. Tuolloin 
irtisanomisajat porrastettiin työsuhteen keston 
mukaan. Vuoden 1988 lainmuutoksen jälkeen 
työnantajan noudatettavia irtisanomisaikoja pi
dennettiin edelleen niin, että lain mukaan mää
räytyvä lyhin voimassa oleva irtisanomisaika 
on kaksi kuukautta. Työnantajan noudatetta
vaksi määrätty pisin irtisanomisaika on kuusi 
kuukautta työsuhteen jatkuttua yli 15 vuotta. 

Tilanteissa, joissa lomautusilmoitusaika on 
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lyhyt ja irtisanomisaika pitkä, työnantaja voi 
välttää irtisanomisajan palkan maksamisen lo
mauttamalla työntekijän toistaiseksi työn vä
hennyttyä taloudellisista tai tuotannollisista 
syistä. Koska työnantajalla ei työsopimuslain 
mukaan ole velvollisuutta päättää lomautuksen 
vuoksi lepäävänä jatkuvaa työsuhdetta esimer
kiksi määräajan kulumisen jälkeen, säännösten 
mukaan työntekijän oikeus irtisanomisajan 
palkkaan on jäänyt riippumaan työnantajan 
työsuhteen päättämistä koskevasta harkinnas
ta. 

Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on otettu 
kantaa työntekijän oikeuteen saada korvausta 
irtisanomisajan palkan menetyksestä lomautus
tilanteessa suorittamaosa työsopimuksen irtisa
nomisen yhteydessä. Korkein oikeus on muun 
muassa ratkaisuissaan KKO 1994:24, KKO 
1994:91 ja KKO 1995:92 todennut, että kun 
Iomauttaminen on tarkoitettu väliaikaiseksi 
toimenpiteeksi, työnantajana ei ole oikeutta 
käyttää sitä pysyvänä ratkaisuna irtisanomisen 
asemesta. Korkein oikeus onkin päätynyt sii
hen, että silloin kun lomautusaika on muodos
tunut erittäin pitkäksi eikä työntekijälle ole 
tuona aikana tarjottu työtä, työnantajan tar
koituksena on tosiasiallisesti katsottu olleen 
työsuhteen päättäminen. Lomautuksen käytön 
tosiasiallista tarkoitusta on arvioitu myös sen 
mukaan, onko työnantajan toiminnan laajuus 
ja luonne huomioon ottaen todennäköistä, että 
työntekijälle tullaan lähitulevaisuudessa tarjoa
maan työtä. Edellä mainituissa tapauksissa 
työsopimuksensa lomautusaikana irtisanoneilla 
työntekijöillä katsottiin olleen oikeus korvauk
seen irtisanomisajan palkan menetyksestä. Rat
kaisussaan KKO 1994:90 korkein oikeus on 
sitä vastoin päätynyt siihen, ettei lomautuksen 
kestosta eikä vallitsevista olosuhteista muutoin
kaan voitu päätellä työnantajalla olleen tosiasi
allista tarkoitusta päättää työsuhdetta. 

1.4. Lomaotetun työntekijän oikeus irtisanomis
ajan palkkaan merimieslain mukaan 

Merimieslain 45 §:n 1 momentissa on työso
pimuslain 42 §:n 1 momenttia vastaava säännös 
työntekijän oikeudesta päättää työsopimus lo
mautusaikana välittömin vaikutuksin. Meri
mieslain 45 §:n 2 momentissa puolestaan sää
detään työsopimuslain 42 §:n 2 momentin ta
voin tilanteesta, jossa työnantaja irtisanoo 
työntekijän työsopimuksen lomautusaikana. 

Myös merimieslain mukaan työnantajan on 
korvattava työntekijälle irtisanomisajan palkan 
tai sen osan menetyksestä aiheutunut vahinko, 
jollei työntekijä ole lomautusta toimeenpanta
essa saanut hyväkseen hänen työsuhteensa 
päättämiseen sovellettavaa irtisanomisaikaa. 
Samalla tavoin kuin työsopimuslain puolella 
irtisanomisajan palkasta voidaan vähentää lo
mautusilmoitusajan palkka. Merenkulkualan 
erityisluonteen vuoksi 45 §:n 2 momentissa vii
tataan lisäksi 58 §:n säännökseen, jossa sääde
tään työntekijän oikeudesta korvaukseen aluk
sen tuhoutumisen tai kuntoonpanekelvotto
maksi julistamisen vuoksi aiheutuneen työttö
myyden aiheuttamasta vahingosta. Tämä kor
vaus voidaan vähentää 45 §:n 2 momentin 
mukaan määräytyvästä korvauksesta. 

1.5. Sopimustilanne 

1.5.1. Irtisanomisaikoja koskevat sopimusmää
räykset 

Työsopimuslain 38 §:n säännöksen dispositii
visuuteen perustuen irtisanomisajoista on sovit
tu varsin kattavasti työehtosopimuksilla. Suo
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja 
Suomen Työnantajain Keskusliitto STK, sit
temmin Teollisuuden ja Työnantajain Keskus
liitto TT, ovat solmineet irtisanomissuojaa ja 
lomautusta koskevan yleissopimuksen, jota so
velletaan teollisuudessa. Keskusjärjestösopi
muksesta ovat irtautuneet sellaiset alat, joilla 
lyhytaikaiset työsuhteet ovat tyypillisiä, kuten 
esimerkiksi rakennus-, sähköasennus- ja pel
tiala. Näillä aloilla irtisanomisajoista on sovittu 
liittokohtaisissa sopimuksissa. Myös palve
lusektorilla irtisanomisajoista on sovittu ala
kohtaisin sopimuksin. Keskusjärjestötason so
pimuksessa sovitut irtisanomisajat vastaavat 
työsopimuslain 38 §:n irtisanomisaikoja, kun 
taas alakohtaisissa sopimuksissa on sovittu 
myös lain 38 §:ää lyhyemmistä irtisanomisajois
ta. 

Merenkulkualalla irtisanomoisajoista on 
sovittu liittokohtaisissa sopimuksissa. 

1.5.2. Ns. roikkuvia /omautuksia koskevat 
sopimusmääräykset 

Teollisuudessa sovellettavassa irtisanomis
suojasopimuksessa on niin ikään sovittu työn-
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antajan korvausvelvollisuudesta työntekijän ir
tisanoessa työsopimuksen pitkään jatkuneen 
lomautuksen aikana. Sopimusmääräykset, jot
ka ovat tulleet voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1992, antavat työntekijälle eräissä poikkeusti
lanteissa oikeuden irtisanomisajan palkkaan. 

Sopimusmääräysten mukaan toistaiseksi toi
meenpantavan lomautuksen kestolle ei ole ase
tettu enimmäisaikaa. Lomautusaikana työnte
kijä on oikeutettu päättämään työsuhteen irti
sanomisajasta riippumatta siten kuin työsopi
muslain 42 §:n 1 momentissa säädetään. Sopi
musmääräykseen on lisäksi kirjattu työsopi
muslain 42 §:n 2 momenttia vastaava säännös 
työntekijän oikeudesta irtisanomisajan palkan 
tai sen osan menetyksestä syntyvän vahingon 
korvaukseen niissä tilanteissa, joissa työnantaja 
irtisanoo työsopimuksen lomautuksen aikana. 
Sopijapuolet ovat niin ikään sopineet siitä, että 
työntekijällä, joka työsopimuslain 42 §:n 1 mo
mentin nojalla irtisanoo työsopimuksensa 225 
päivää kestäneen yhdenjaksoisen ja toistaiseksi 
toimeenpannun lomautuksen jälkeen, on lain 
42 §:n 2 momentissa säädettyä oikeutta vastaa
va oikeus korvaukseen. 

Irtisanomissuojasopimuksessa on sovittu, et
tä työnantajan korvausvelvollisuutta vähentä
vät lomautusilmoitusajan palkka ja muualla 
mahdollisesti ansaittu palkka. Muualla ansai
tun palkan vähentäminen lasketaan työnanta
jan irtisanoessa työsuhteen työnantajan nouda
tettavana olevalta irtisanomisajalta irtisanoruis
päivästä lukien ja työntekijän irtisanoutuessa 
ajalta, jota työnantajan olisi ollut noudatetta
va, siitä päivästä lukien, jona irtisanominen on 
toimitettu. Tahallaan ansaitsematta jätetyn pal
kan vähentäminen korvauksesta tulee sopimus
määräyksen mukaan kysymykseen vain poik
keuksellisesti, kuten esimerkiksi silloin, kun 
työnantaja olisi itse järjestänyt työntekijälle 
irtisanomisajaksi työtä. 

Korvaus on sovittu maksettavaksi palkan
maksukausittain, ja korvauksen suorittaminen 
edellyttää, että työnantajalle toimitetaan selvi
tys korvausvelvollisuuteen vaikuttavista teki
jöistä. 

Työtuomioistuin on tuomiossaan 91/93 tul
kinnut keskusjärjestöjen välisessä irtisanomis
suojasopimuksessa olevaa määräystä työnanta
jan korvausvelvollisuudesta pitkään jatkunees
sa lomautustilanteessa. Tuomiossa on todettu, 
että työntekijän irtisanoutuessa mainitun mää
räyksen tarkoittamissa tapauksissa työsuhde 
päättyy ilman irtisanomisaikaa ja työntekijän 

oikeus korvaukseen määräytyy laskennallisena 
irtisanomisaikana vallitsevien olosuhteiden mu
kaan. Työtuomioistuin on lisäksi katsonut, että 
irtisanomissuojasopimuksen määräystä tahal
laan ansaitsematta jääneestä palkasta korvauk
sen vähentämisperusteena ei voitu soveltaa 
tilanteissa, joissa työsuhde oli päättynyt. Työ
tuomioistuin on tutkinut asiaa myös työehto
sopimusosallisten työehtosopimuslain ( 436/46) 
1 §:ssä säädetyn kelpoisuuden kannalta. 

Sekä kunta-alalla että valtion sektorilla on 
toteutettu vastaavansisältöisiä sopimusjärjeste
lyjä. Kunnallisen yleisen vuosille 1995-1996 
tehdyn virka- ja työehtosopimuksen 136 §:ssä 
on määräys lomautetun työntekijän irtisano
misajan palkan menettämisen korvaamisesta. 
Määräyksen mukaan työntekijällä, joka työso
pimuslain 42 §:n 1 momentin perusteella irtisa
noo työsopimuksensa yli 225 päivää kestäneen 
yhdenjaksoisen ja toistaiseksi toimeenpannun 
lomautuksen jälkeen, on oikeus saada korvaus 
irtisanomisajan palkan tai sen osan menettämi
sestä näin aiheutuvasta vahingosta. Korvaus 
erääntyy maksettavaksi, kun työntekijän irtisa
nomisilmoituksesta on kulunut aika, jota työn
antajan olisi tullut noudattaa, jos työnantaja 
olisi irtisanonut työntekijän mainittuna ajan
kohtana. Kunnallisella alalla on niin ikään 
sovittu, että työnantajan noudatettavana ole
valta irtisanomisajalta maksetusta irtisanomis
ajan palkasta vähennetään irtisanomispäivästä 
lukien työntekijän muualla ansaitsema palkka. 

Valtion palveluksessa olevalla lomautetulla 
työntekijällä on oikeus korvaukseen irtisano
mistapauksissa valtion yleisen työehtosopimuk
sen ja valtiovarainministeriön irtisanomissuojaa 
ja lomautusta koskevien ohjeiden mukaan vas
taavin perustein kuin yksityisen sektorin kes
kusjärjestöjen välisessä asianomaisessa yleisso
pimuksessa on sovittu. 

Merenkulun miehistöä koskevassa ulko
maanliikenteen sopimuksessa irtisanomisen ja 
lomautuksen perusteista on niin ikään sovittu 
työnantajan korvausvelvollisuudesta eräissä 
poikkeuksellisissa tilanteissa. Sopimusmääräyk
sessä, joka sisällöltään vastaa teollisuuden irti
sanomissuojasopimuksen vastaavaa määräystä, 
on sovittu työntekijän oikeudesta korvaukseen 
hänen irtisanoessaan työsopimuksensa meri
mieslain 45 §:n 1 momentin nojalla 225 päivää 
kestäneen yhdenjaksoisen ja toistaiseksi toi
meenpannun lomautuksen jälkeen. Sopimuksen 
7 §:n mukaan työnantajan korvausvelvollisuut
ta vähentävät lomautusilmoitusajan palkka ja 
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muualla mahdollisesti ansaittu palkka. Lisäksi 
muualla ansaitun palkan vähentämisoikeuden 
sisältö vastaa teollisuuden sopimuksessa sovit
tua. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. Työsopimuslaki 

38 §. Irtisanomisaika. Suomessa säädetyt ir
tisanomisajat ovat pohjoismaista tasoa, mutta 
eurooppalaiseen tasoon verrattuna melko pit
kät. Pitkiä irtisanomisaikoja on pidetty yhtenä 
tekijänä, joka on osaltaan vaikuttanut yritysten 
haluttomuuteen ja mahdollisuuteen palkata 
toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin uutta 
työvoimaa. Kansliapäällikkö Sorsan työllisyys
työryhmän mietinnön mukaan uusista työsuh
teista tehdään 60 prosenttia määräaikaisina 
sopimuksina. 

Erilaisissa työttömyystilanteen hoitoa koske
vissa selvityksissä, ohjelmissa, kannanotoissa ja 
periaatepäätöksissä on korostettu yhtenä työ
markkinoiden toiminnan joustavuutta lisäävä
nä tekijänä irtisanomisaikojen lyhentämistä. 
Irtisanomisaikojen lyhentämisen on katsottu 
vaikuttavan työllistämiskynnystä alentavasti ja 
pysyviä työsuhteita lisäävästi. Osana työllistä
mistoimenpiteitä ehdotetaan irtisanomisaikoja 
sääntelevään 38 §:n 3 ja 4 momenttiin lisättä
väksi uusi porras enintään vuoden jatkuvissa 
työsuhteissa noudatettavista irtisanomisajoista. 
Pykälän 3 momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että työnantajan olisi irtisanoessaan 
työsopimuksen noudatettava kuukauden irtisa
nomisaikaa, jos työsuhde on keskeytyksettä 
jatkunut enintään vuoden. Vastaavasti 4 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
työntekijän olisi irtisanoessaan työsopimuksen 
noudatettava 14 vuorokauden irtisanomisai
kaa, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden. 
Kun työntekijän irtisanomisaikaa koskevaan 4 
momenttiin ehdotetaan näin otettavaksi uusi 
kolmas porras, säännöksen ulkoasua ehdote
taan muutettavaksi työantajan noudatettavaa 
irtisanomisaikaa koskevaa 3 momenttia vastaa
vaksi. 

42 §. Irtisanominen työnteon keskeytyksen yh
teydessä. Työsopimuslain 42 §:ään ehdotetaan 
otettavaksi uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin 
lomautetun työntekijän oikeudesta irtisanomis
ajan palkan tai sen osan menetyksestä aiheu
tuneen vahingon korvaukseen hänen irtisanoes-

saan työsopimuksensa yhtäjaksoisen vähintään 
200 kalenteripäivää jatkuneen lomautuksen jäl
keen. 

Ehdotetun säännöksen tavoitteena on sään
nellä työsuhteen päättämistilannetta pitkään 
jatkuneen lomautuksen aikana lähtökohtaisesti 
samalla tavoin riippumatta siitä, onko työnan
taja irtisanonut työsuhteen tuotannollisesta tai 
taloudellisesta syystä taikka onko työntekijä 
itse päättänyt irtisanoa työsuhteensa. Tämän 
vuoksi säännös ehdotetaan otettavaksi työsopi
muslain 42 §:ään, jonka 2 momentissa sääde
tään työntekijän oikeudesta irtisanomisajan 
palkan tai sen osan menetyksestä aiheutunee
seen korvaukseen työnantajan irtisanoessa työ
suhteen lomautuksen kestäessä. 

Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin niissä 
tilanteissa, joissa lomautus on jatkunut yhtä
jaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää. Lo
mautuksen yhdenjaksoisuutta olisi tulkittava 
siten, että vain lomautusjaksojen välille tuleva 
työntekojakso katkaisisi 200 kalenteripäivän 
laskemisen. Lomautusjaksojen väliin sijoittuva 
vuosiloma ei näin ollen merkitsisi lomautuksen 
yhdenjaksoisuuden katkeamista ehdotettua 
säännöstä tulkittaessa. Lomautuspäivien yh
denjaksoisuuden katkeaminen merkitsisi sitä, 
että työntekojakson päättymisen jälkeen alkava 
uusi lomautus aloittaisi 200 kalenteripäivän 
laskentajakson uudelleen. 

Lomautuksen yhdenjaksoisuus -vaatimus ei 
jäisi täyttymättä niissä tilanteissa, joissa työn
antaja säännöksen kiertämistarkoituksessa kut
suisi työntekijän muutoin yhdenjaksoisen lo
mautuksen kestäessä lyhyehköksi ajaksi työ
hön. Lain kiertämistarkoitusta olisi siten arvi
oitava työnantajan oletetusta tarkoituksesta 
käsin. Jos työhön kutsumisen tarkoituksena 
olisi ainoastaan estää työntekijän oikeuden 
toteutuminen, lomautuksen keinotekoisella kat
kaisemisella ei voisi olla työntekijän oikeutta 
poistavaa vaikutusta. Lomautuksen katkaisu
tarvetta vain lyhyeksi ajaksi olisi arvioitava 
työnantajayrityksen taloudellisesta tilanteesta 
ja toimintaedellytyksistä käsin. 

Ehdotetun säännöksen tavoitteena on turva
ta työntekijän asemaa sellaisissa pitkään jatku
vissa lomautustilanteissa, joissa lomautuksen 
päättymisajankohtaa ei ole sidottu kalenteriai
kaan eikä myöskään mihinkään muutoin mää
riteltävissä olevaan ajankohtaan. Tämän vuok
si säännöstä ehdotetaan sovellettavaksi toistai
seksi voimassa olevissa, taloudellisista tai tuo
tannollisista syistä tapahtuvissa lomautuksissa. 
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Samalla tavoin kuin arvioitaisiin lomautuksen 
yhdenjaksoisuuskriteerin täyttymistä lomau
tuksen väliin sijoittuvissa lyhytaikaisissa työn
tekojaksoissa, myös lomautuksen toistaiseksi 
voimassa olemista -koskevaa kriteeriä arvioitai
siin lomautuksen todellisen luonteen perusteel
la. Jos lomautus on toteutettu useina peräkkäi
sinä määräaikaisina lomautuksina siten, että 
lomautusten yhteiskesto ylittää 200 kalenteri
päivää ja jos määräaikaisten lomautusten käyt
töön on ryhdytty ehdotetun säännöksen kier
tämiseksi, työntekijällä olisi irtisanoessaan työ
sopimuksensa lomautusaikana oikeus korvauk
seen irtisanomisajan palkan tai sen osan mene
tyksestä aiheutuvasta vahingosta. 

Se, milloin kysymyksessä katsottaisiin olevan 
lain kiertämistarkoituksessa toteutettu jatkuvi
en määräaikaisten lomautusten sarja, tulisi 
ratkaista yksittäistapausta koskevan kokonais
harkinnan perusteella. Tällöin olisi otettava 
huomioon ne olosuhteet, joissa työnantaja on 
lomautuspäätöksiään tehnyt. Jos esimerkiksi 
lomautusten toimeenpaneminen määräaikaisina 
on perustunut yrityksen toiminnan kausiluon
teisuuteen ja jos lomautuspäätöksiä tehtäessä 
on ollut todennäköistä, että lomautusajan päät
tyessä työntekijälle olisi ollut tarjota työtä, 
määräaikaisten lomautusten valitsemista tois
taiseksi voimassa olevan sijasta ei voitaisi pitää 
lain kiertämisenä ehdotettua säännöstä tulkit
taessa. 

Lomautuksen kestoa koskeva 200 päivän 
edellytys ei koskisi niitä tilanteita, joissa sellai
sista olosuhteista, kuten yrityksen toiminnan 
kokonaan tai vähintään osittain lopettamisesta 
voidaan päätellä työsuhteen tosiasiallisesti 
päättyneen. 

Edellä esitetyin tavoin vähintään 200 kalen
teripäivää lomautettuna olleella ja työsopimuk
sensa irtisanoneella työntekijällä olisi oikeus 
korvaukseen irtisanomisajan palkan tai sen 
osan menetyksestä samalla tavoin kuin työn
antajan irtisanoessa työsopimuksen 42 §:n 2 
momentin mukaisesti. Uudella säännöksellä 
pyrittäisiin saattamaan työntekijä samaan ta
loudelliseen asemaan riippumatta siitä, onko 
työnantaja vaiko työntekijä itse irtisanonut 
työsopimuksen. Työntekijän oikeus irtisano
misajan palkkaa vastaavaan korvaukseen mää
räytyisi työnantajan työsuhteessa sovellettavan 
irtisanomisajan mukaan. 

Työsopimuslain 42 §:n 1 momentissa säilyisi 
edelleen pääsääntö lomautetun työntekijän oi
keudesta irtisanoa työsopimus lomautusaikana. 

Säännöksen mukaan lomautetulla työntekijällä 
on työsuhteessa muuten noudatettavasta irtisa
nomisajasta riippumatta oikeus irtisanoa työ
sopimuksensa päättymään milloin tahansa lo
mautusaikana, ei kuitenkaan, jos lomautuksen 
päättymisaika on jo hänen tiedossaan, viimei
sen viikon aikana ennen lomautuksen päätty
mistä. Säännös oikeuttaa työntekijän päättä
mään työsuhteensa, momentin säätämissä ra
joissa, valitsemanaan ajankohtana ilman irtisa
nomisajan noudattamisvelvollisuutta. Tällöin 
työsuhde päättyy irtisanomishetkestä lukien. 
Koska työnantajalla ei ole lain 30 §:n mukaan 
lomautusaikaan kohdistuvaa palkanmaksuvel
vollisuutta, 42 §:n 1 momentin säätämissä ta
pauksissa työntekijällä ei ole ollut itsestään 
selvää oikeutta irtisanomisajan palkkaan, ellei 
työsuhteen päättämisolosuhteiden katsota 
osoittavan, että työnantajan tosiasiallisena tar
koituksena on ollut työntekijän työsuhteen 
päättäminen. 

Ehdotettu uusi 3 momentti olisi erityissään
nös työnantajan lomautusaikaan kohdistuvasta 
korvausvelvollisuudesta. Pitkään jatkuneen lo
mautuksen jälkeen työntekijällä olisi oikeus 
irtisanoa työsopimus menettämättä oikeuttaan 
irtisanomisajan palkkaan. Ehdotetun säännök
sen mukaan työnantajalla olisi viikon ajan 
työsopimuksen irtisanomisesta lukien mahdol
lisuus päättää, haluaako hän tarjota työnteki
jälle työtä irtisanomisaikaa vastaavaksi ajaksi. 
Mikäli työnantaja tarjoaisi työntekijälle tämän 
työsopimuksen mukaista tai sitä vastaavaa 
työtä viikon kuluessa työsopimuksen irtisano
misesta, työsuhde jatkuisi irtisanomisajan päät
tymiseen asti sovituin palkkaeduin. Koska ky
symyksessä olisi tuotannollisella ja taloudelli
sella perusteella tapahtuvaan työsuhteen päät
tämiseen rinnastuva tilanne, työnantajalla olisi 
myös 42 a §:n mukainen velvollisuus tarjota 
työntekijälle työtä yhdeksän kuukauden ajan 
työsuhteen päättymisen jälkeen. Työntekijän 
työstä kieltäytymistä arvioitaisiin työsopimus
lain vakiintuneen tulkinnan mukaisesti. 

Niissä tilanteissa, joissa työnantaja ei tarjo
aisi työntekijälle työtä viikon kuluessa irtisano
misesta, työsuhde päättyisi sanotun määräajan 
päättyessä. Tällöin työntekijälle syntyisi oikeus 
irtisanomisajan palkkaa vastaavaan korvauk
seen, josta voitaisiin vähentää lomautusilmoi
tusajan palkka. Vaikka työsuhteen päättämi
nen myös näissä tilanteissa rinnastettaisiin kol
lektiiviperusteiseen irtisanomiseen, työnantajal
le ei kuitenkaan syntyisi 42 a §:n mukaista 
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velvollisuutta tarjota työntekijälle työtä työsuh
teen päättymisen jälkeisenä aikana. 

Ehdotetun säännöksen mukaan korvauksen 
maksuajankohta riippuisi työsopimuksen päät
tymisajankohdasta. Jos työntekijä tekisi irtisa
nomisajan työnantajan tarjoamaa työtä, irtisa
nomisajan palkka maksettaisiin palkanmaksu
kausittain. Tilanteissa, joissa työnantaja ei tar
joaisi työntekijälle työtä viikon määräajan ku
luessa, irtisanomisajan palkkaa tai sen osaa 
vastaava korvaus erääntyisi maksettavaksi työ
suhteen päättymispäivänä. 

Työsopimuslain 42 §:n 2 momentti on tah
donvaltainen säännös, josta voidaan poiketa 
paitsi työehtosopimuksella myös työnantajan ja 
työntekijän välisellä sopimuksella. Myös 3 mo
mentti olisi tahdonvaltainen säännös. Säännök
sestä voitaisiin poiketa paitsi työehtosopimuk
sella myös työnantajan ja työntekijän välisellä 
sopimuksella. Työsopimuksella poikkeaminen 
ehdotetusta säännöksestä olisi mahdollista yk
sittäisessä lomautustilanteessa. Sopimisen koh
teena voisivat olla muun muassa säännöksen 
soveltamisedellytyksenä olevan 200 kalenteri
päivän laskeminen sekä lomaotuksen yhdenjak
soisuusvaatimuksen täyttyminen. Sopimuksella 
voitaisiin myös rajoittaa työnantajan säännök
sen mukaan määräytyvää korvausvelvollisuutta 
sekä sopia korvauksen maksamisen ajankoh
dasta, kuten esimerkiksi korvauksen maksami
sen jaksottamisesta palkanmaksukausien mu
kaan. 

2.2. Merimieslaki 

41 §. Irtisanomisen toimittaminen ja irtisano
misaika. Merimieslain 41 §:ssä on työsopimus
lain 38 §:ää vastaava säännös työsuhteessa nou
datettavista irtisanomisajoista. Merimieslain 
41 §:n 4 ja 6 momenttia ehdotetaan muutetta
vaksi työsopimuslain 38 §:n 3 ja 4 momenttia 
vastaavasti. Pykälän 5 momentti, jossa sääde
tään aluksen päällikön irtisanomisajasta, ehdo
tetaan pysytettäväksi ennallaan. 

45 §. Irtisanominen työnteon keskeytyksen yh
teydessä. Työsopimuslain 42 §:ää vastaavasti 
merimieslain 45 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 3 momentti, jossa säädettäisiin lomaotetun 
työntekijän oikeudesta irtisanomisajan palkan 
tai sen osan menetyksestä aiheutuneen vahin
gon korvaukseen hänen irtisanoessaan työsopi
muksensa yhtäjaksoisen yli 200 kalenteripäivää 
jatkuneen lomaotuksen jälkeen. Merimieslain 

soveltamisalan piiriin kuuluvan työntekijän oi
keus edellä tarkoitettuun korvaukseen määräy
tyisi samoin perustein kuin työsopimuslain 
puolella. Merimieslain säätämissä tapauksissa 
korvauksesta voitaisiin lomautusilmoitusajan 
palkan ohella kuitenkin vähentää myös lain 
58 §:n perusteella työntekijälle maksettava kor
vaus. 

3. Esityksen vaikutukset 

Tilastojen mukaan yli 200 päivää lomautet
tuina olevia työntekijöitä oli vuoden 1995 
syyskuun lopussa 3987. Koska valtiosektorilla 
ei ole lainkaan yli 200 päivää lomautettuina 
olevia työntekijöitä, ehdotetuista säännöksistä 
ei aiheutuisi valtiotyönantajille lisämenoja. Jul
kiseen talouteen ehdotetuilla muutoksilla olisi 
jonkinlainen vaikutus lähinnä työttömyysturva
menojen säästöinä. Säästöjen suuruus on kui
tenkin vaikeasti arvioitavissa, sillä se riippuu 
lomaotettujen työntekijöiden halusta päättää 
työsopimuksensa. 

Esityksellä ei ole organisatorisia vaikutuk
sia. 

4. Asian valmistelu 

Työsopimuslain irtisanomisaikojen lyhentä
minen ehdotetuna tavalla sisältyi tasavallan 
presidentin työllisyystyöryhmän (Työttömyys 
200 OOO:een) vuonna 1994 tekemiin ehdotuk
siin. Suomen työllisyysohjelma 1996-1999 
(Työttömyyden puolittaminen), työmarkkinoi
den keskusjärjestöjen johdon työelämää koske
vat kannanotot työllisyysohjelman ehdotuksiin 
sekä Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen 
työllisyysohjelman edellyttämistä toimenpiteis
tä sisältävät niin ikään ehdotuksen työsopimus
lain muuttamisesta siten, että enintään vuoden 
kestäneissä työsuhteissa työnantajan noudatet
tava irtisanomisaika lyhennetään yhteen kuu
kauteen ja työntekijän noudatettava irtisano
misaika 14 vuorokauteen. 

Työsopimuslain 42 §:n muutosehdotuksen 
valmistelu perustuu talous-, työllisyys- ja työ
markkinapoliittiseen sopimukseen vuosille 
1996-1997, jonka liitteessä 2 työmarkkinakes
kusjärjestöt esittivät, että työsopimuslakiin si
sällytettäisiin lomautetulle työntekijälle oikeus 
irtisanoutuessaan saada irtisanomisajan palk
kasaatavaa vastaava määrä 200 kalenteripäivää 
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kestäneen lomautuksen jälkeen. Merenkulun 
työmarkkinajärjestöt ovat sopineet talous-, 
työllisyys- ja työmarkkinasopimukseen liittyen 
työlainsäädäntöä koskevien muutosten toteut
tamisesta myös merityölainsäädännössä. 

Valmistelussa ovat olleet mukana työmark
kinakeskusjärjestöjen sekä kunnallisen työ
markkinalaitoksen ja valtion työmarkkinalai
toksen edustajat. Merimieslakiin ehdotettujen 
muutosten osalta esitys on ollut merimiesasiain 
neuvottelukunnan käsiteltävänä. Neuvottelu
kunnassa ovat edustettuina alan työmarkkina
järjestöt. 

5. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdolli-

1. 

siroman pian niiden hyväksymisen ja vahvista
misen jälkeen. 

Työsopimuslain 38 §:n 3 ja 4 momenttia sekä 
merimieslain 41 §:n 4 ja 6 momenttia olisi 
sovellettava lakien voimaantulon jälkeen tehtä
vissä työsopimuksissa. Lisäksi ehdotetaan, että 
työsopimuslain 42 §:n 3 momenttiaja merimies
lain 45 §:n 3 momenttia olisi sovellettava myös 
ennen lain voimaantuloa alkaneissa lomautuk
sissa. 
Säännösten soveltamisedellytyksenä olevaa 200 
kalenteripäivän aikarajaa laskettaessa otettai
siin kuitenkin huomioon ainoastaan lakien 
voimaantulon jälkeiset lomautuspäivät. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 38 §:n 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (723/88), ja 
lisätään 42 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

38 § 
Irtisanomisaika 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työnantajan on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enin
tään viisi vuotta; 

3) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

4) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

6) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työntekijän on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enin
tään kymmenen vuotta; ja 

3) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli kymmenen vuotta. 

42 § 

Irtisanominen työnteon keskeytyksen 
yhteydessä 

Milloin 1omauttaminen on tullut voimaan 
työntekijän saamatta hyväkseen työsopimuk
sen lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa ja 
toistaiseksi voimassa oleva 1omauttaminen on 
kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalen
teripäivää, lomautetulla työntekijällä on työ-



HE 203/1995 vp 9 

sopimuksen irtisanoessaan oikeus saada kor
vaus irtisanomisajan palkan tai sen osan me
netyksestä samalla tavalla kuin työnantajan 
irtisanoessa työsopimuksen, jollei työnantaja 
viikon kuluessa irtisanomisen toimittamisesta 
tarjoa työntekijälle työtä tai muusta ole sovit
tu. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Mitä 38 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään, 
sovelletaan, jos työsopimus on tehty lain voi
maantulon jälkeen. Mitä 42 §:n 3 momentissa 
säädetään, sovelletaan myös ennen lain voi
maantuloa alkaneissa lomautuksissa. Momen
tissa tarkoitettuja kalenteripäiviä laskettaessa 
otetaan kuitenkin huomioon vain lain voi
maantulon jälkeiset lomautuspäivät. 

Laki 
merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/78) 41 §:n 4 ja 6 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (381/91), ja 
lisätään 45 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

41 § 

Irtisanomisen toimittaminen ja irtisanomisaika 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työnantajan on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enin
tään viisi vuotta; 

3) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

4) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

6) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

2 351491V 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työntekijän on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enin
tään kymmenen vuotta; ja 

3) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli kymmenen vuotta. 

45 § 
Irtisanominen työnteon keskeytyksen yhteydessä 

Milloin Iomauttaminen on tullut voimaan 
työntekijän saamatta hyväkseen työsopimuksen 
lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa ja tois
taiseksi voimassa oleva Iomauttaminen on kes
tänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteri
päivää, lomautetulla työntekijällä on työsopi
muksen irtisanoessaan oikeus saada korvaus 
irtisanomisajan palkan tai sen osan menetyk-
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sestä samalla tavalla kuin työnantajan irtisa
noessa työsopimuksen, jollei työnantaja viikon 
kuluessa irtisanomisen toimittamisesta tarjoa 
työntekijälle työtä, muusta ole sovittu tai 
58 §:stä muuta johdu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 

Mitä 41 §:n 4 ja 6 momentissa säädetään, 
sovelletaan, jos työsopimus on tehty lain voi
maantulon jälkeen. Mitä 45 §:n 3 momenttissa 
säädetään, sovelletaan myös ennen lain voi
maantuloa alkaneissa lomautuksissa. Momen
tissa tarkoitettuja kalenteripäiviä laskettaessa 
otetaan kuitenkin huomioon vain lain voi
maantulon jälkeiset lomautuspäivät. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Työministeri Liisa Jaakonsaari 
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Liite 

1. 
Laki 

työsopimuslain 38 ja 42 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1970 annetun työsopimuslain (320/70) 38 §:n 3 ja 4 momentti 

sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (723/88), ja 
lisätään 42 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

38 § 

Irtisanomisaika 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, on työnantajan irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 

2) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

3) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

4) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

5) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

Työntekijän on puolestaan irtisanoessaan 
työsopimuksen noudatettava kuukauden pituis
ta irtisanomisaikaa. Jos työsuhde on jatkunut 
yli kymmenen vuotta, irtisanomisaika on kaksi 
kuukautta. 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työnantajan on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 
viisi vuotta; 

3) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

4) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

6) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, eikä 
muusta ole sovittu, työntekijän on irtisanoessaan 
työsopimuksen noudatettava: 

1) 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 
kymmenen vuotta; ja 

3) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli kymmenen vuotta. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

42 § 

Irtisanominen työnteon keskeytyksen yhteydessä 

Milloin Iomauttaminen on tullut voimaan 
työntekijän saamatta hyväkseen työsopimuksen 
lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa ja tois
taiseksi voimassa oleva Iomauttaminen on kestä
nyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäi
vää, lomautetulla työntekijällä on työsopimuk
sen irtisanoessaan oikeus saada korvaus irtisa
nomisajan palkan tai sen osan menetyksestä 
samalla tavalla kuin työnantajan irtisanoessa 
työsopimuksen, jollei työnantaja viikon kuluessa 
irtisanomisen toimittamisesta tarjoa työntekijälle 
työtä tai muusta ole sovittu. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Mitä 38 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään, 
sovelletaan, jos työsopimus on tehty lain voi
maantulon jälkeen. Mitä 42 §:n 3 momentissa 
säädetään, sovelletaan myös ennen lain voimaan
tuloa alkaneissa lomautuksissa Momentissa tar
koitettuja kalenteripäiviä laskettaessa otetaan 
kuitenkin huomioon vain lain voimaantulon jäl
keiset lomautuspäivät. 
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2. 

Laki 
merimieslain 41 ja 45 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/78) 41 §:n 4 ja 6 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (381/91) ja 
lisätään 45 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

41 § 
Irtisanomisen toimittaminen ja irtisanomisaika 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, on työnantajan irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta; 

2) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

3) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

4) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

5) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

Työntekijän on puolestaan irtisanoessaan 
työsopimuksen noudatettava kuukauden pituis
ta irtisanomisaikaa. Jos työsuhde on jatkunut 
yli kymmenen vuotta, irtisanomisaika on kaksi 
kuukautta. 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, 
eikä muusta ole sovittu, työnantajan on irtisa
noessaan työsopimuksen noudatettava: 

1) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 
viisi vuotta; 

3) kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta mutta 
enintään yhdeksän vuotta; 

4) neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli yhdeksän vuotta 
mutta enintään 12 vuotta; 

5) viiden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta mutta 
enintään 15 vuotta; ja 

6) kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli 15 vuotta. 

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksittä, eikä 
muusta ole sovittu, työntekijän on irtisanoessaan 
työsopimuksen noudatettava: 

1) 14 vuorokauden irtisanomisaikaa, jos työ
suhde on jatkunut enintään vuoden; 

2) yhden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään 
kymmenen vuotta; ja 

3) kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos 
työsuhde on jatkunut yli kymmenen vuotta. 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

45 § 

Irtisanominen työnteon keskeytyksen yhteydessä 

Milloin Iomauttaminen on tullut voimaan 
työntekijän saamatta hyväkseen työsopimuksen 
lakkaamista koskevaa irtisanomisaikaa ja tois
taiseksi voimassa oleva Iomauttaminen on kestä
nyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäi
vää, lomautetulla työntekijällä on työsopimuk
sen irtisanoessaan oikeus saada korvaus irtisa
nomisajan palkan tai sen osan menetyksestä 
samalla tavalla kuin työnantajan irtisanvessa 
työsopimuksen, jollei työnantaja viikon kuluessa 
irtisanomisen toimittamisesta tarjoa työntekijälle 
työtä, muusta ole sovittu tai 58 §:stä muuta 
johdu. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Mitä 41 §:n 4 ja 6 momentissa säädetään, 
sovelletaan, jos työsopimus on tehty lain voi
maantulon jälkeen. Mitä 45 §:n 3 momentissa 
säädetään, sovelletaan myös ennen lain voimaan
tuloa alkaneissa lomautuksissa. Momentissa tar
koitettuja kalenteripäiviä laskettaessa otetaan 
kuitenkin huomioon vain lain voimaantulon jäl
keiset lomautuspäivät. 


