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Alkusanat 
 
 
 

Tämä teknologiateollisuutta koskeva muutosturva-aineisto on laadittu Teknologiateollisuus 
ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisenä yhteistyönä. Julkaisun tarkoitus on antaa opastusta 
siitä, miten työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli parantaa työntekijän asemaa tilanteis-
sa, joissa hänet irtisanotaan, lomautetaan tai on lomautettu taloudellisin tai tuotannollisin pe-
rustein. 
 
Muutosturva on tullut voimaan alun alkaen 1.7.2005. Tämän jälkeen muutosturvaa on laajen-
nettu koskemaan myös entistä paremmin määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja lomautettu-
ja työntekijöitä. 
 
Muutosturvan toteutuminen edellyttää aktiivista yhteistyötä työnantajien, työntekijöiden ja työ-
voimaviranomaisten välillä. Vain siten voidaan saavuttaa muutosturvan tavoite; työntekijöiden 
nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääntyminen myös käytännössä. 
 
Aineisto on ladattavissa ja tulostettavissa liittojen kotisivuilta. 

  
 

Helsingissä 5.4.2012 
 

 
 
Teknologiateollisuus ry  Metallityöväen Liitto ry 
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MUUTOSTURVA  
 
 

Tulopoliittiseen sopimukseen perustuva työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli to-
teutettiin teknologiateollisuudessa liittojen välisen irtisanomissuojasopimuksen (ISS) 
muutoksina, jotka tulivat voimaan samanaikaisesti toimintamallin edellyttämien lakimuu-
tosten kanssa 1.7.2005. Muutosturvan toimintamallia on sittemmin laajennettu koske-
maan entistä lievemmin edellytyksin määräaikaisessa työsuhteessa olevia ja tietyin 
edellytyksin myös 180 päivän ajaksi lomautettuja tai lomautettuna olleita työntekijöitä. 
 
Toimintamallilla parannetaan taloudellisin ja/tai tuotannollisin perustein irtisanottujen ja 
lomautettujen työntekijöiden asemaa ja mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Malli edel-
lyttää työnantajalta, työntekijöiltä ja työvoimaviranomaisilta tehokasta työllisyyttä edistä-
vää yhteistoimintaa.  
 
Keskeisimmät työehtosopimusmääräykset ovat teknologiateollisuuden irtisanomissuoja-
sopimuksen 12 §:n 2 kohdassa (toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet) ja saman 
sopimuksen 3 §:ssä (työllistymisvapaa). Työnantajan työsopimuslain (TSL) mukaisesta 
ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudesta irtisanomistilanteissa on viittaukset irtisanomis-
suojasopimuksen 7 ja 8 §:ssä.  
 
Muutosturvan keskeinen sisältö 
 
•  Työnantajan velvollisuus tehdä esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunni-

telmaksi yhteistoimintamenettelyn alkaessa.  

•  Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijälle työllistymissuunnitelmasta ja 
työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavasta korotetusta ansiopäivä-
rahasta niihin oikeutetuille työntekijöille.  

•  Työntekijän oikeus työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kanssa laadittavaan 
työllistymissuunnitelmaan.  

•  Työntekijän oikeus 5 – 20 työpäivän palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisano-
misaikana. Lisäksi työntekijällä on oikeus saada työllistymisvapaata enintään vii-
si työpäivää työllistymissuunnitelman mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskou-
lutukseen, harjoitteluun ja työssäoppimiseen.  

•  Työntekijän oikeus työllistymissuunnitelman aikaiseen muutosturvan ansio-
osaan enintään 200 päivältä.  

•  Työnantajan ilmoitusvelvollisuus muutosturvan piiriin kuuluvien työntekijöiden ir-
tisanomisista ja määräaikaisten työsopimusten päättymisestä TE-toimistolle.  

 
TOIMINTASUUNNITELMA JA TOIMINTAPERIAATTEET (ISS 12 § 2 KOHTA)  
 
Toimintasuunnitelma 
 
Työnantajan harkitessa vähintään 10 työntekijän irtisanomista taloudellisista ja/ tai tuo-
tannollisista syistä työnantajan tulee tehdä yhteistoimintaneuvottelujen alussa esitys 
työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi.  
 
Toimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:  
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•  yhteistoimintaneuvottelujen suunniteltu aikataulu,  
•  neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat,  
•  suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet julkisia työvoi-

mapalveluja käytettäessä,  
•  suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet työnhaun ja 

koulutuksen edistämiseksi.  
 
Toimintaperiaatteet 
 
Jos työnantaja harkitsee alle 10 työntekijän irtisanomista, työnantajan on esitettävä yh-
teistoimintamenettelyssä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti tuetaan irtisanomisajan 
kuluessa työntekijöiden  
 
•  oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulutukseen  
•  työllistymistä julkisia työvoimapalveluita käyttäen.  
 
Selvitysvelvollisuus 
 
Työnantajalla, jolla ei ole yhteistoimintalain mukaista neuvotteluvelvoitetta, on velvolli-
suus selvittää työntekijälle irtisanomisen perusteiden ja vaihtoehtojen lisäksi TE-
toimistolta saatavat työvoimapalvelut.  
 
 
ILMOITUS JA TIEDOTTAMINEN (TSL 9 LUKU 3, 3A JA 3B §)  
 
Työnantajan on ilmoitettava TE-toimistolle taloudellisin ja/tai tuotannollisin perustein irti-
sanotuista työntekijöistä, joille kertyy vähintään kolmen vuoden työhistoria ennen työ-
suhteen päättymistä.  
 
Ilmoitus tehdään myös niistä työntekijöistä, jotka ovat olleet samaan työnantajaan työ-
suhteen päättyessä määräaikaisessa työsuhteessa keskeytyksittä vähintään kolme 
vuotta tai määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kulu-
neen 42 kuukauden aikana tai työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä 
vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana. 
 
Työnantajalla on tiedottamisvelvollisuus työllistymissuunnitelmasta ja ansiopäivärahan 
muutosturvan ansio-osasta ja peruspäivärahan muutosturvalisästä niihin oikeutetuille 
työntekijöille.  
 
 
TYÖLLISTYMISVAPAA (ISS 3 §)  
 
Tuotannollisin ja/tai taloudellisin perustein irtisanotulla työntekijällä on työsuhteen pituu-
den mukaan määräytyvä oikeus työllistymisvapaaseen irtisanomisaikanaan. Työntekijä 
voi käyttää työllistymisvapaata irtisanomissuojasopimuksessa mainittuihin, hänen työllis-
tymistään edistäviin toimenpiteisiin. Työntekijän on ennen vapaan käyttämistä ilmoitet-
tava sen ajankohdasta ja perusteesta työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.  
 
Työllistymisvapaan ajalta maksetaan tuntipalkkaiselle työntekijälle keskituntiansion ja 
kuukausipalkkaiselle työntekijälle henkilökohtaisena aikapalkkana olevan kuukausipal-
kan mukainen palkka.  
 



5 
 
 
 

Työllistymisvapaan peruste  
 
Työntekijä voi käyttää oikeutta työllistymisvapaaseen vain osallistuakseen laissa tarkoi-
tettuihin hänen työllistymistään tukeviin toimenpiteisiin. Tällaisia toimia ovat osallistumi-
nen  
 
•  työllistymissuunnitelman laatimiseen,  
•  työllistymissuunnitelman mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, 

harjoitteluun ja työssäoppimiseen,  
•  uudelleensijoitusvalmennukseen, riippumatta siitä, järjestääkö valmennuksen 

työvoimaviranomainen vai jokin muu taho,  
•  oma-aloitteiseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatte-

luun. 
 
Vapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa.  
 
Työllistymisvapaa  
 
Työllistymisvapaan pituus määräytyy työnantajan noudatettavana olevan irtisanomisajan 
pituuden mukaan seuraavasti:  
 
•  enintään yhteensä 5 työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään 1 kuukausi,  
•  enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli 1 kuukausi mutta 

enintään 4 kuukautta,  
•  enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli 4 kuukautta. 
 
Kenellä tahansa työllistymisvapaaseen oikeutetulla työntekijällä on irtisanomisajan pi-
tuudesta riippumatta oikeus edellä mainittujen vapaiden lisäksi käyttää viisi työpäivää 
työllistymissuunnitelman mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitte-
luun ja työssäoppimiseen. 
  
Vapaata voidaan käyttää myös työpäivän osina.  
 
Työllistymisvapaan ajalta maksetaan tuntipalkkaiselle keskituntiansion ja kuukausipalk-
kaiselle henkilökohtaisen aikapalkkana olevan kuukausipalkan mukainen palkka.  
 
 
TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA TAI SITÄ KORVAAVA SUUNNITELMA  
(Laki julkisesta työvoimapalvelusta) 
 
TE-toimisto laatii yhdessä, irtisanotun, määräaikaisessa työsuhteessa olleen tai lomau-
tetun työntekijän kanssa työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman. 
Suunnitelmassa sovitaan siitä, miten työnhakija etsii työtä tai parantaa osaamistaan si-
joittuakseen työmarkkinoille. 
 
TE-toimisto järjestää työnhakijalle ensimmäisen haastattelun kahden viikon kuluessa 
työnhaun alkamisesta. Tällöin laaditaan työllistymissuunnitelma. 
 
Työllistymissuunnitelman laatimisen edellytykset 
 
A Perusedellytykset 
 
Työllistymissuunnitelmaan on oikeus työttömällä, joka on ilmoittautunut TE-toimistoon 
työttömäksi työnhakijaksi viimeistään 30 päivän kuluessa 
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- työsuhteen päättymisestä tai 
- lomautusilmoituksen saamisesta, jos hänet lomautetaan vähintään 180 päiväksi 

tai 
- hän on ollut lomautettuna yhdenjaksoisesti vähintään 180 päivää. 

 
B Erityisedellytykset 
 
1) Toistaiseksi voimassa ollut työsuhde 
 

Jos työntekijä on ollut toistaiseksi voimassa olleessa (vakinaisessa) työsuhtees-
sa, edellytys työllistymissuunnitelman laatimiselle on, että  

 
- työntekijän työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä ja 

että 
- hänellä on vähintään kolmen vuoden työssäolo yhden tai useamman työnan-

tajan palveluksessa. 
 
2) Määräaikainen työsuhde 
 

Määräaikaisessa työsuhteessa olleelle työntekijälle työllistymissuunnitelma voi-
daan laatia, jos hänellä on ollut 

 
- työsuhde samaan työnantajaan keskeytyksittä vähintään kolme vuotta tai 

useita työsuhteita samaan työnantajaan yhteensä vähintään 36 kuukautta 
viimeksi kuluneiden 42 kuukauden aikana tai 

- työssäoloa saman tai eri työnantajien palveluksessa yhteensä vähintään viisi 
vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana. 

 
3) Lomautus 

 
Lomautetulle työntekijälle työllistymissuunnitelma voidaan laatia, jos hänellä on 
vähintään kolme vuotta työssäoloa ja 

 
- hänet lomautetaan vähintään 180 kalenteripäiväksi tai 
- hänen lomautuksensa on kestänyt yhdenjaksoisesti 180 kalenteripäivää. 

 
 
Työllistymissuunnitelma voidaan laatia myös työntekijälle, joka on irtisanonut työsopi-
muksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 kalenteripäivää ja jolla 
on vähintään kolme vuotta työssäoloa. 
 
 
MUUTOSTURVAN ANSIO-OSA (Työttömyysturvalaki) 
 
Työllistymissuunnitelmassa sovitun, työllistymistä edistävän palvelun ajalta työttömällä 
on oikeus ansiopäivärahaan maksettavaan muutosturvan ansio-osaan. Tällaisia palvelu-
ja ovat työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu työpaikalla, 
työelämävalmennus, työ- ja koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta. 
 
Muutosturvan ansio-osa on 65 % ansiopäivärahan perusteena olevan päiväpalkan ja 
perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan 105–kertaisen määrän, 
muutosturvan ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 37,5 %. 
 
Muutosturvan ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä 500 päivän enimmäismak-
suajan puitteissa. Muutosturvan ansio-osaa voidaan maksaa myös työllistymissuunni-
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telmassa sovittujen palvelujen väliseltä ajalta, jos palvelujen välinen aika on enintään 
seitsemän päivää. Muutosturvan ansio-osa maksetaan palvelujen ajalta, vaikka ansio-
päivärahaan ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen ka-
renssin vuoksi. Samalla kun muutosturvan ansio-osaa maksetaan, omavastuuaika ja ka-
renssi kuluvat. 
 
 
Ansiopäiväraha lyhennetyllä työviikolla työskenneltäessä 

 
Vuoden 2010 alusta voimaantulleen työttömyysturvalain muutoksen myötä työntekijällä, 
jonka työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä vii-
kossa ja palkkaa vähennetty vastaavasti, on oikeus työttömyyspäivärahaan näiltä työt-
tömyyspäiviltä.  
 
Työttömyyspäivärahaan ei ole kuitenkaan oikeutta, jos työntekijän työaika kalenterivii-
kon tarkastelujakson aikana ylittää 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen 
työntekijän työajasta.   
 
 
 
 
 
LISÄTIETOJA  
 
Lakimuutokset löytyvät Finlexistä (www.finlex.fi), Työministeriön kotisivulta (www.mol.fi) 
ja sopimukset järjestöjen kotisivuilta (www.teknologiateollisuus.fi) ja  
(www.metalliliitto.fi).  
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Tavoite
• Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen

– tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa 
lomautustilanteissa (vähintään 180 kalenteripäivää)

– myös samaan työnantajaan pidempään jatkuneen yhden tai useamman 
määräaikaisen työsuhteen päättymistilanteissa

– 200 kalenteripäivän yhtäjaksoisen lomautuksen päättyessä työntekijän 
irtisanoutumisella

• Työnantajan, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisten tiiviimpi yhteistyö
• Keskeisimmät TES:n määräykset löytyvät irtisanomissuojasopimuksesta 

(ISS):
– Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet (ISS 12 § 2 kohta)
– Työllistymisvapaa (ISS 3 §)
– Työnantajan ilmoitusvelvollisuus ja tiedottamisvelvollisuus 

irtisanomistilanteissa (ISS 7 ja 8 §)
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Keskeinen sisältö

• Työnantajan velvollisuutena
– tehdä esitys toimintasuunnitelmaksi tai toimintaperiaatteiksi 

yhteistoimintamenettelyn alkaessa
– tiedotusvelvollisuus irtisanotuille työllistymissuunnitelmasta ja 

ansiopäivärahan muutosturvan ansio-osasta tai peruspäivärahan 
muutosturvalisästä 

– ilmoitusvelvollisuus irtisanomisista työvoima- ja elinkeinotoimistolle
• lomake ilmoittamista varten löytyy: 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/01_tyovoimapalvelut/03_tyonantaj
apalvelut/muutosturvalomake.pdf

5.4.2012 4

Keskeinen sisältö

• Työntekijän oikeus
– 5 – 20 työpäivän palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana 

sekä edellä mainittujen lisäksi TES:n mukaan enintään 5 työpäivän 
työllistymisvapaaseen, jonka voi käyttää työllistymissuunnitelman 
mukaiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun ja työssäoppimiseen

– TE-toimiston kanssa laadittavaan työllistymissuunnitelmaan
– työllistymissuunnitelman aikaiseen enintään 200 päivältä 

maksettavaan muutosturvan ansio-osaan tai peruspäivärahan 
muutosturvalisään, jota käytetään omatoimiseen työnhakuun, 
työnhakuun liittyvään valmennukseen, työkokeiluun ja 
työvoimapoliittiseen koulutukseen
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Muutosturvan toimintamalli yrityksissä, joilla on 
yhteistoimintavelvoite

Tarve vähentää henkilöstöä
• neuvotteluesitys

• yhteys TE-toimistoon
palvelujen selvittämiseksi

• päätös irtisanottavista
• tiedottamisvelvollisuus
työllistymisoikeuksista

• ilmoitus TE-toimistoon

• työsuhde päättyy
• tavoitteena uudelleen

työllistyminen

Neuvottelujen alussa
• toimintasuunnitelma /

toimintaperiaatteet

Neuvottelussa
• perusteet

• vaikutukset
• vaihtoehdot

• työllistymisvapaa
5 - 20 pv
+  5 pv TES
• työllistymis-
suunnitelma

Muutosturvan
ansio-osa enint.
200 päivää

Yt-neuvottelut Irtisanomisaika

5.4.2012 6

Toimintasuunnitelma yhteistoimintavelvoite

• Kun työnantaja on tehnyt neuvotteluesityksen vähintään 10
työntekijän irtisanomiseksi taloudellisin tai tuotannollisin 
perustein, hänen tulee esittää YT-neuvottelujen alussa 
henkilöstön edustajille työllistymistä edistävä 
toimintasuunnitelma 

• Toimintasuunnitelman sisältö:
– YT-neuvottelujen suunniteltu aikataulu 
– YT-neuvotteluissa noudatettavat menettelytavat
– suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet  

julkisia työvoimapalveluja käytettäessä
– suunnitellut irtisanomisaikana noudatettavat toimintaperiaatteet 

työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi
• Yhteistyövelvoite työ- ja elinkeinotoimiston kanssa
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Toimintaperiaatteet yhteistoimintavelvoite

• Kun työnantaja on tehnyt neuvotteluesityksen alle 10 
työntekijän irtisanomiseksi taloudellisin tai tuotannollisin 
perustein, hänen tulee esittää YT-menettelyssä 
toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti tuetaan
– työntekijöiden oma-aloitteista työnhakua tai koulutusta 

irtisanomisaikana
– työntekijöiden työllistymistä julkisten työvoimapalveluiden avulla

5.4.2012 8

Ilmoitusvelvollisuus yhteistoimintavelvoite

• Työnantajan velvollisuus ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle 
irtisanottavan työntekijän suostumuksella käytettävissään olevat 
tiedot työntekijän
– koulutuksesta
– työtehtävistä
– työkokemuksesta

• Ilmoitusvelvollisuus syntyy kun työnantaja irtisanoo taloudellisilla tai 
tuotannollisilla perusteilla työntekijän, 
– jolle kertyy ennen irtisanomisajan päättymistä vähintään kolmen vuoden 

työhistoria saman tai eri työnantajien työssä tai
– joka on työsuhteen päättyessä ollut samaan työnantajaan 

määräaikaisessa työsuhteessa vähintään kolme vuotta tai 
määräaikaisissa työsuhteissa vähintään 36 kk viimeisen 42 kk aikana

– Jolla on työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä vähintään 
viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana 
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Muutosturvan toimintamalli yrityksissä, joilla ei ole 
yhteistoimintavelvoitetta

Tarve vähentää henkilöstöä
• yhteys TE-toimistoon

palvelujen selvittämiseksi

• työsuhde päättyy
• tavoitteena uudelleen

työllistyminen

• ennen irtisanomista on irtisanottavalle selvitettävä
irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot
• tiedottamisvelvollisuus työllistymisoikeuksista
• ilmoitus irtisanotuista TE-toimistoon

• työllistymisvapaa
5 - 20 pv
+  5 pv TES
• työllistymis-
suunnitelma

• muutosturvan ansio-osa
enint. 200 pv

Irtisanomisaika

5.4.2012 10

Työnantajan velvoitteet irtisanottaessa, kun 
työnantajalla ei ole yhteistoimintavelvoitetta
• Työnantajan selvitysvelvollisuus

– Ennen irtisanomista irtisanottavalle on selvitettävä irtisanomisen perusteet ja 
vaihtoehdot

– Selvitettävä työ- ja elinkeinotoimistolta saatavat työvoimapalvelut
• Työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuus

– Ilmoitus työ- ja elinkeinotoimistoon 
• jos irtisanottavalle kertyy kolmen vuoden työhistoria ennen irtisanomisajan 

päättymistä saman tai eri työnantajien työssä tai 
• määräaikaisen työsuhteen päättyessä, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä 

3 vuotta tai eri jaksoissa yhteensä vähintään 36 kk viimeksi kuluneen 42 
kuukauden aikana tai

• irtisanottavalla on työhistoriaa saman tai eri työnantajien työssä yhteensä 
vähintään viisi vuotta työsuhteen päättymistä edeltäneiden seitsemän vuoden 
aikana 

– Sovittaessa ilmoitukseen liitetään tiedot työntekijän koulutuksesta, työtehtävistä ja 
kokemuksesta

– Työntekijälle tiedotettava tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan ja 
muutosturvan ansio-osaan
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Työllistymisvapaan peruste

• Työllistymissuunnitelman laatiminen
• Työllistymissuunnitelman mukainen työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, 

harjoittelu ja työssäoppiminen
• Uudelleensijoitusvalmennus
• Oma-aloitteinen tai viranomaisaloitteinen työpaikan haku ja työhaastattelu

• 5 – 20 työllistymisvapaan lisäksi annettavat enintään 
5 työpäivää voidaan käyttää työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, 
harjoitteluun ja työssäoppimiseen

• Työntekijän on hyvissä ajoin ennen vapaan käyttämistä ilmoitettava siitä ja 
sen perusteista työnantajalle

• Vapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa
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Työllistymisvapaa

• Työllistymisvapaan pituus määräytyy työantajan noudatettavana 
olevan irtisanomisajan mukaisesti
– enintään 5 työpäivää, jos irtisanomisaika enintään 1 kk
– enintään 10 työpäivää, jos irtisanomisaika 1 – 4 kk
– enintään 20 työpäivää, jos irtisanomisaika yli 4 kk

• Työllistymisvapaan määrää voidaan käyttää myös työpäivän osina
• Lisäksi enintään 5 työpäivää riippumatta irtisanomisajan 

pituudesta

• Työllistymisvapaan ajalta maksetaan tuntipalkkaiselle keskituntiansio 
ja kuukausipalkkaiselle henkilökohtaisena aikapalkkana maksettava 
kuukausipalkka
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Työllistymissuunnitelma

• Työntekijä oikeutettu työllistymissuunnitelmaan jos
– työntekijän työsuhde on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä 

ja hänellä on ollut työssäoloaikaa vähintään kolme (3) vuotta yhden tai 
useamman työnantajan palveluksessa

– työntekijän määräaikainen työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt 
yhdenjaksoisesti vähintään kolme (3) vuotta tai työntekijä on ollut samaan 
työnantajaan määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä 36 kuukautta 
viimeksi kuluneiden 42 kuukauden aikana

– työntekijän työsuhde on päättynyt työsopimuksen määräaikaisuuden takia 
ja hänellä on ollut työssäoloaikaa saman tai eri työnantajien 
palveluksessa vähintään viisi (5) vuotta työsuhteen päättymistä 
edeltäneiden seitsemän (7) vuoden aikana
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Lomautetun työntekijän oikeus 
työllistymissuunnitelmaan

• Lomautettu työntekijä on oikeutettu työllistymissuunnitelmaan jos
– hänet lomautetaan vähintään 180 päiväksi ja hänellä on 

lomautusilmoituksen saadessaan ollut työssäoloaikaa vähintään kolme (3) 
vuotta tai

– työntekijä on ollut yhdenjaksoisesti lomautettuna 180 päivää ja hänellä on 
ollut työssäoloaikaa vähintään kolme (3) vuotta, tai

– lomautettu työntekijä on irtisanoutunut lomautuksen kestettyä 
yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää ja hänellä on ollut työssäoloaikaa 
vähintään kolme (3) vuotta.
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Työllistymissuunnitelman laatiminen

• TE-toimisto laatii yhdessä työnhakijan kanssa TE-toimiston 
järjestämän haastattelun yhteydessä 

• Ensimmäinen haastattelu on kahden viikon kuluessa työnhaun 
alkamisesta

• Suunnitelmassa sovitaan siitä, miten työnhakija etsii työtä tai 
parantaa osaamistaan sijoittuakseen työmarkkinoille

• Laatimisen edellytyksenä on, että työnhakija on ilmoittautunut 
työnhakijaksi viimeistään 30 päivän kuluessa
– työsuhteen päättymisestä, tai 
– lomautusilmoituksen saamisesta, jos hänet lomautetaan vähintään 

180 päiväksi, tai
– hän on ollut lomautettuna yhdenjaksoisesti vähintään 180 päivää
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Ansiopäivärahaan maksettava muutosturvan 
ansio-osa

• Edellyttää, että työllistymissuunnitelma on laadittu
• Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työllistymissuunnitelmassa 

sovittujen työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta
– esim. työelämävalmennus, työkokeilu, työvoimapoliittinen 

aikuiskoulutus, omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu opiskelu, 
maahanmuuttajien rinnastetut toimenpiteet ja kuntouttava työtoiminta.
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Lisätietoja muutosturvasta

• Lainsäädäntö löytyy Finlexistä www.finlex.fi

• Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivut  www.tem.fi sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen sivut www.mol.fi

• Työ- ja elinkeinotoimistojen valtakunnallinen 
muutosturvaneuvontanumero puh. 010 19 4910 

• Työ- ja elinkeinotoimistojen kotisivuilta www.mol.fi löytyy myös 
lomakkeita mm. työnantajan muutosturvaan liittyvien 
ilmoitusvelvollisuuksien täyttämiseksi


