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MUUTOSTURVA 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 

 
 



     5.4.2012 15 

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 
 
 

http://www.finlex.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.mol.fi/
http://www.mol.fi/
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