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LOMAUTETUN TYÖNTEKIJÄN IRTISANOUTUMINEN 200 LOMAUTUSPÄIVÄN JÄL- 
KEEN 

 

 
 
Työntekijän irtisanoutuminen lomautusaikana 

 
Lomautettu työntekijä saa lomautuksen kestäessä irtisanoa työsopimuksensa ilman 
irtisanomisaikaa. Tällaista oikeutta työntekijällä ei kuitenkaan ole lomautuksen päät- 
tymistä edeltävän seitsemän päivän aikana, jos lomautuksen päättymisaika on hänen 
tiedossaan.  – Lomautuksen viimeisen seitsemän päivän aikanakin työntekijä voi irti- 
sanoa toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksensa, jos hän noudattaa työsuhtees- 
sa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa. 

 
Lomautetun työntekijän irtisanoessa työsopimuksensa päättymään heti hänellä ei 
tavallisesti ole oikeutta saada irtisanomisajan palkkaa. 

 
200 päivän sääntö – yhdenjaksoinen lomautus 

 
Lomautetulla työntekijällä on kuitenkin oikeus saada korvauksena palkkansa työnan- 
tajan noudatettavaksi määrätyltä irtisanomisajalta, jos hän irtisanoo työsopimuksensa 
lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 (kalenteri)päivää. 

 
Yhdenjaksoisella lomautuksella viitataan ensisijaisesti kestoltaan toistaiseksi voimas- 
saolevaksi määriteltyyn lomautukseen. Työnantaja ei voi väistää edellisessä kappa- 
leessa todettua vastuutaan toteuttamalla yhteiskestoltaan yli 200 kalenteripäivän mit- 
taisen lomautuksen jatkuvien määräaikaisten lomautusten sarjana säännöksen kier- 
tämistarkoituksessa. Eri asia on, jos lomautusten toimeenpaneminen määräaikaisina 
on perustunut esimerkiksi yrityksen toiminnan kausiluontoisuuteen ja jos lomautus- 
päätöksiä tehtäessä on ollut todennäköistä, että lomautusajan päättyessä työntekijälle 
olisi ollut tarjota työtä. 

 
Mikäli työntekijä on lomautuksen kestäessä välillä työssä, alkaa 200 päivän laskenta 
uudelleen.  Työnteolla ei ole 200 päivän laskennan katkaisevaa vaikutusta, jos työn- 
tekijän työhön kutsumisen tarkoituksena on ollut ainoastaan poistaa hänen erityinen 
oikeutensa saada po. korvaus. Lomautuksen katkaisutarvetta vain lyhyehköksi ajaksi 
on  arvioitava  työnantajan  taloudellisesta tilanteesta  ja  toimintaedellytyksistä käsin. 
Tätä pääteltäessä voidaan myös arvioida, olisiko työnantaja joka tapauksessa teettä- 
nyt tarjolla olleen työn muutoin, ellei lomautettu työntekijä olisi ollut käytettävissä työn- 
tekoon. 

 
Työnantaja voi järjestää lomauttamilleen työntekijöille työtehtävien edellyttämää kou- 
lutusta  sopimalla  lomautuksen  keskeyttämisestä  tai  päättämällä  lomautuksen  sillä 
erää ja maksaa työvelvoitteen piiriin kuuluvalta koulutusajalta työpalkkaa.  Vaikka ker- 
rotunlainen koulutus kestäisi vain muutamien päivien ajan – esimerkiksi 1-2 viikkoa, 
voi se kuitenkin katkaista 200 päivän laskennan, ellei työnantajan (oletettu) tarkoitus 
ole ollut vain saada alkamaan uutta 200 kalenteripäivän laskentajaksoa. 

 
Lomautuksen kanssa päällekkäin sijoittuva työntekijän vuosiloma ei katkaise lomau- 
tuksen yhdenjaksoisuutta. Vuosilomapäivät lasketaan näin ollen muiden kalenteripäi- 
vien tapaan mukaan 200 päivään. 



Korvauksen määräytyminen ja maksaminen 
 
Työnantajan maksuvelvollisuus määräytyy seuraavasti: 

 
– irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus perustuu työnantajan työsuhteessa sovel- 

lettavan irtisanomisajan mukaisesti 
– yhtä irtisanomisajan kuukautta  vastaava  korvaus  saadaan  kertomalla  työntekijän 

henkilökohtainen aikapalkka luvulla 160 
– korvauksesta ei vähennetä lomautusilmoitusajan palkkaa 
– lomakorvaus kertyy ”irtisanomisajalta” 
– jos työsuhde päättyy lomakautena, saa työntekijä lopputilissä myös lomarahan edelli- 

sen, päättyneen lomanmääräytymisvuoden lomakorvauksesta 
– irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus on ennakonpidätyksen alaista, mutta ei 

TEL:n eikä SOTUn perusteena olevaa palkkaa 
 
Korvauksen maksaminen: 

 
– korvaus maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana ensimmäisenä työnantajan 
– normaalina palkanmaksupäivänä, ellei toisin sovita 
– osapuolet voivat sopia määräaikaisesta työsopimuksesta ”irtisanomisajaksi” tai sen 

osaksi – tällöin irtisanomisaikaa vastaavasta korvauksesta vähennetään työntekijän 
työstä saama palkka 

 
Sovellettavat normit 

 
Työsopimuslaki 5 luku 7 §. 


