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TYÖMARKKINAKESKUSJÄRJESTÖJEN SUOSITUS 
 
 
KORONAVIRUKSESTA AIHEUTUVAT MÄÄRÄAIKAISET MUUTOKSET YKSITYISEN SEKTORIN 
TYÖEHTOSOPIMUKSIIN 
 

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 18.3.2020 tekemässään esityksessä maan 
hallitukselle yt-lain lomautusta koskevien vähimmäisneuvotteluaikojen 
lyhentämisestä 5 päivään ja työsopimuslain lomautusilmoitusajan lyhentämisestä 5 
päivään sekä takaisinottovelvollisuuden pidentämisestä 9 kuukauteen. 
Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät tärkeänä, että näistä asioista sovitaan yksityisellä 
sektorilla alakohtaisten työehtosopimusosapuolten kesken siten, että ne sovitaan 
lisäpöytäkirjalla työehtosopimuksiin siltä osin kuin jäsenliitot eivät sovi niitä 
lyhyemmistä neuvottelu- ja lomautusilmoitusajoista tai pidemmästä 
takaisinottovelvollisuusajasta. Tässä yhteydessä ei pidä tehdä muita muutoksia 
työehtosopimuksiin.  Lisäpöytäkirja tulisi tehdä 3.4.2020 mennessä ja se olisi 
voimassa saman ajan kuin koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi 
säädettävät työlainsäädäntömuutokset. 

 
Muutokset ovat osa työmarkkinakeskusjärjestöjen maan hallitukselle esittämää 
toimenpidekokonaisuutta, joka sisältää myös työnantajan eläkemaksujen tilapäisen 
alentamisen, työeläkevakuutusmaksujen lykkäämisen sekä työttömyysturvaa 
koskevaan lainsäädäntöön tehtävät muutokset lomautetun tai työttömäksi joutuvan 
toimeentuloturvan vahvistamiseksi. 

 
 

 
Liite Malli lisäpöytäkirjaksi  
 
 
  



 
 
Palvelualojen työnantajat Palta ry      
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry 
 
 
 
 
Lisäpöytäkirja koronaviruksesta aiheutuvista määräaikaisista muutoksista 
työehtosopimuksiin  
 
 
1§ Todetaan, että liittojen välillä on tänään sovittu seuraavista muutoksista kaikkia 

Paltan ja YTN:n välisiä työehtosopimuksia koskien, myös niitä, joissa on useampi 
sopimusosapuoli. Muutokset ovat voimassa myös tilanteessa, joissa osapuolten 
välillä ei edellisen työehtosopimuksen päätyttyä ole voimassa uutta 
työehtosopimusta. 

 
2§ Pöytäkirjassa sovitut asiat astuvat voimaan tämän pöytäkirjan allekirjoituspäivänä 

ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka tai kuitenkin enintään niin kauan kuin korona 
-viruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät 
työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa. 

 
  Useamman osapuolen sopimuksissa muutokset tulevat voimaan sitten kun muutkin 

sopimusosapuolet ovat ne osaltaan hyväksyneet. 
 
3§ Osapuolet sopivat seuraavista määräaikaisista muutoksista 

työehtosopimusmääräysten estämättä Paltan ja YTN:n välisiin työehtosopimuksiin 
 

• Yhteistoimintalain 51 §:n mukainen neuvotteluaika lyhennetään 5 päivään 
kaikissa lomautustilanteissa, jos muusta ei paikallisesti sovita 

• Työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukainen lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 
päivään 

• Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukainen takaisinottovelvollisuusaika 
pidennetään 9 kuukauteen 

 
4§ Tämän pöytäkirjan mukaiset muutokset Paltan ja YTN:n välisiin työehtosopimuksiin 

raukeavat, ellei eduskunta hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen mukaisia 
tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön 15.4.2020 mennessä. 

 
Helsingissä 24. päivänä maaliskuuta 2020 
 
Allekirjoitukset  
  
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 

 


