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Korona-helpotuksia YT-neuvotteluihin,  

lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön 
 

Suomen hallitus on yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa sopinut hel-

potuksista työlainsäädäntöön. Mm. YT-neuvottelujen vähimmäisaikoihin ja 

lomautusilmoitusaikoihin on tulossa muutoksia. Lakimuutokset tulevat voi-

maan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

 

INFRA ry on sopinut Rakennusliiton ja Ammattiliitto PROn kanssa muun lo-

mautusmenettelyyn kevennyksiä, jotka on toteutettu muutoksilla työehto-

sopimuksiin. Näitä kevennyksiä voidaan noudattaa heti.  

 

Kevennetty YT-menettely ja lyhyemmät lomautusilmoitusajat  

 

Työntekijät  

 

Maa- ja vesirakennusalan tai asfalttialan työntekijöiden lomautukset eivät 

edellytä YT-neuvottelujen käymistä. Lainsäädäntöön tulevat koronakeven-

nykset eivät siten suoraan vaikuta työntekijöiden lomautuksiin. 

 

Toimihenkilöt (muutokset voimassa 23.3.2020 alkaen) 

 

Mikäli yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, se 

kuuluu YT-lain soveltamisalan piiriin. Rakennusalan toimihenkilöiden lomau-

tusten osalta on tällöin käytössä kaksi vaihtoehtoa:  

 

• vähentynyt työvoiman tarve voidaan käsitellä henkilöstösuun-

nitelmassa tai 

• käydään kevennetty YT-neuvottelu 

 

Vähentynyt työvoiman tarve ja tätä seuraavat lomautukset voidaan rakennus-

alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen 7 §:n mukaisesti käsitellä henkilös-

tösuunnitelmassa henkilöstön edustajan tai koko toimihenkilöryhmän kanssa, 

jolloin varsinaista YT-neuvottelua ei tarvitse käydä. 

 

Yritysten tulee viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin henkilöstösuunnitelman päi-

vittämiseksi vastaamaan nykyistä muuttunutta tilannetta ja arvioida tulevien 

lomautusten tarve suunnitelmassa esim. seuraavasti:  

Koronavirusepidemian aiheuttama voimakas kysynnän väheneminen johtaa 

rakentamisliiketoiminnan hidastumiseen ja sitä kautta myös toimihenkilöi-

den lomauksiin. Lomautukset kohdistuvat arviolta x-y toimihenkilöön. 
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Osapuolet ovat käyneet läpi toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja vaihto-

ehdot ja toteavat, että mahdolliset lomautukset voidaan toimeenpanna ra-

kennusalan toimihenkilöiden TES 7 §:n mukaisesti ilman YT-menettelyä. 

 

Henkilöstösuunnitelman vaihtoehtona koronavirusepidemian aiheuttamat 

henkilöstövaikutukset voidaan jatkossa käsitellä YT-neuvottelussa nopeute-

tussa menettelyssä. Työnantajan on annettava toimihenkilöille/heidän edus-

tajalleen YT-lain mukainen neuvotteluesitys. Neuvotteluesitys tulee antaa vii-

meistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista. Tähän ilmoitusaikaan ei 

ole tehty muutoksia. 

 

Sen sijaan YT-neuvottelujen vähimmäisaikaa on lyhennetty merkittävästi. Mi-

käli lomautustoimenpiteet johtuvat koronavirusepidemiasta, YT-neuvottelu-

jen vähimmäiskestoaika on 5 päivää aiemman 14 päivän tai kuuden viikon 

sijaan. Muilta osin YT-lain ja työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa. 

Viiden päivän neuvotteluajassa on yhteistoiminnan hengessä ja yksimielisyy-

den saavuttamiseksi käsiteltävä suunniteltujen lomautusten perusteet ja vai-

kutukset, mahdolliset vaihtoehdot ja muut keinot toimenpiteiden seurausten 

lieventämiseksi. 

 

Ylemmät toimihenkilöt  

 

Mikäli lomautuksia joudutaan kohdentamaan myös ylempiin toimihenkilöi-

hin, tulee heidän kanssaan käydä YT-neuvottelut edellä esitetyn mukaisesti. 

Rakennusalan ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtosopimusta, joten muu-

tokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun työlainsäädännön muutokset 

on lopullisesti hyväksytty eduskunnassa. 

 

Lomautusilmoitusajat  

 

 Työntekijät 

 

Työntekijöiden luottamusmiehen tai kaikkien työntekijöiden kanssa on mah-

dollista tehdä paikallinen lomautussopimus, jossa sovitaan lomautusilmoitus-

aika työehtosopimuksen vähimmäisaikoja lyhyemmäksi.  

 

Toimihenkilöt 

 

Rakennusalan toimihenkilöiden osalta lomautusilmoitusaikoihin on tullut 

muutoksia. Lomautusilmoitus on annettava viimeistään viisi päivää ennen 

lomautuksen alkamista. Aiemmin toimihenkilöiden osalta noudatettu lomau-

tusilmoitusaika oli 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden 
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vuoden ja yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden. Tämän osalta 

muutokset ovat tuoneet merkittäviä kevennyksiä lomautusprosessiin. 

 

 Ylemmät toimihenkilöt 

 

Rakennusalan ylemmillä toimihenkilöllä ei ole työehtosopimusta, joten lyhy-

empi viiden päivän lomautusilmoitusaika tulee heidän osaltaan voimaan 

vasta sen jälkeen, kun työlainsäädännön muutokset on lopullisesti hyväk-

sytty eduskunnassa. 

 

Muut työlainsäädännön muutokset (muutokset voimaan vasta eduskunnan päätök-

sellä) 

 

Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa 

Työntekijöiden osalta paikallisessa lomautussopimuksessa voidaan sopia 

myös määräaikaisen työntekijän lomauttamisesta. Toimihenkilöiden osalta 

tämä mahdollisuus on tulossa lakimuutoksella, joka ei ole vielä voimassa.  

 

Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös koronan vuoksi 

Työnantaja voi purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös tuotan-

nollisella ja taloudellisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota 

työtä työntekijälle ovat vähentyneet. Tämä mahdollisuus on tulossa voimaan 

lakimuutoksella, joka ei ole vielä voimassa. 

 

Koronan vuoksi irtisanotun takaisinottovelvollisuus pitenee (muutos voi-

massa 23.3.2020 lukien) 

Jos toimihenkilö on irtisanottu koronan vuoksi, työnantajan on palkattava toi-

mihenkilö takaisin, jos työnantaja tarvitsee toimihenkilöitä 9 kuukauden (ei 

siis 4 tai 6 kuukauden) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai sa-

mankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu toimihenkilö oli tehnyt. Työntekijöi-

den osalta ei vastaavaa muutosta vielä ole tehty, joten määräykset tulevat 

voimaan, kun työlainsäädännön muutokset on lopullisesti hyväksytty edus-

kunnassa. 

 

Lisätietoja 

 

Mika Kortene   Tiina Olin   

Työmarkkinajohtaja  Lakimies    

puh 040 723 7226  puh 050 452 6633  

mika.kortene@infra.fi    tiina.olin@infra.fi   
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