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IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) 
 
I YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1 §. Yleinen soveltamisala 
 
 Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisano-

mista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä sekä 
toimihenkilön irtisanoutumista. 

 
 Tämä sopimus koskee lisäksi niitä menettelytapoja, joita noudatetaan irtisa-

nottaessa tai lomautettaessa toimihenkilöitä taloudellisista tai tuotannollisista 
syistä. 

 
 Sopimus ei koske merimieslaissa (423/78) ja ammatillisesta koulutuksesta 

annetussa laissa (630/98) tarkoitettuja työsuhteita eikä työsopimuslain 7:5 ja 
7:7 – 8 §:issä mainittuja tapauksia (liikkeen luovutus, saneerausmenettely, 
työnantajan konkurssi ja kuolema).  

2 §. Irtisanomisajat 
 
 Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jat-

kuttua keskeytyksettä 
 

1. 14 päivän irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään vuoden 
2. kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta 

enintään 4 vuotta 
3. kahden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 4 

vuotta mutta enintään 8 vuotta 
4. neljän kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 8 vuot-

ta mutta enintään 12 vuotta ja 
5. kuuden kuukauden irtisanomisaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli 12 

vuotta. 
 
 Toimihenkilön on irtisanoessaan työsopimuksensa noudatettava 14 päivän ja 

työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä yli 5 vuotta kuukauden pituista irtisano-
misaikaa. 

 
3 §. Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen 
 
 Työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisai-

kaa, on maksettava toimihenkilölle korvauksena täysi palkka irtisanomisai-
kaa vastaavalta ajalta. 
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 Toimihenkilö, joka ei ole noudattanut irtisanomisaikaa on velvollinen suorit-

tamaan työnantajalle kertakaikkisena korvauksena irtisanomisajan palkkaa 
vastaavan määrän. Työnantaja saa pidättää tämän määrän toimihenkilölle 
maksettavasta lopputilistä, noudattaen mitä työsopimuslain 2:17 §:ssä on 
säädetty työnantajan kuittausoikeuden rajoituksista. 

 
 Jos irtisanomisajan noudattaminen on laiminlyöty vain osittain, korvausvel-

vollisuus rajoittuu noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan palkkaa vas-
taavaksi. 

 
II IRTISANOMINEN TOIMIHENKILÖSTÄ JOHTUVASTA SYYSTÄ 
 
4 §. Irtisanomisen perusteet 
 
 Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta ilman työsopimuslain 7:1 - 2 §:n 

mukaista asiallista ja painavaa syytä. 
 
 Pöytäkirjamerkintä 
 
 Tämän sopimuksen perusteella voidaan tutkia, onko työsopimuslain 7:3 – 

4 §:n perusteella suoritettu irtisanominen johtunut tosiasiallisesti toimihenki-
löstä johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä ja olisiko työnantajal-
la ollut riittävät perusteet irtisanoa toimihenkilö sopimuksen tässä pykälässä 
mainituilla perusteilla sellaisessa tilanteessa, jossa työsopimus on purettu 
työsopimuslain 8:1.1 §:n perusteella. 

 
5 §. Toimihenkilön irtisanomissuoja raskauden ja perhevapaan aikana 
 
 Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta toimihenkilön raskauden johdosta 

eikä sillä perusteella, että toimihenkilö käyttää oikeuttaan työsopimuslain 4 
luvussa säädettyyn perhevapaaseen. Jos työnantaja irtisanoo raskaana tai per-
hevapaalla olevan toimihenkilön työsopimuksen, katsotaan irtisanomisen joh-
tuvan raskaudesta tai perhevapaan käyttämisestä, ellei työnantaja voi osoittaa 
sen johtuneen muusta seikasta. Työnantajan pyynnöstä toimihenkilön on esi-
tettävä selvitys raskaudestaan. 

 
6 §. Irtisanomisesta ilmoittaminen ja toimihenkilön kuuleminen 
 
 Toimihenkilön työsopimuksen irtisanomisessa noudatetaan työsopimuslain 

9:1 §:n, 9:2 §:n 1 momentin ja 9:4 - 5 §:n säännöksiä. 
 
7 §. Korvaus työsopimuksen perusteettomasta irtisanomisesta 
 
 Työnantaja, joka on tämän sopimuksen 4 § tai 5 §:ssä määriteltyjen irtisano-

misperusteiden vastaisesti irtisanonut toimihenkilön, on velvollinen maksa-
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maan toimihenkilölle korvausta perusteettomasta irtisanomisesta työsopimus-
lain 12:2 - 3 §:ien mukaisesti. 

 
 Työnantajaa ei voida tuomita tässä pykälässä tarkoitettuun korvaukseen työ-

sopimuslain 12:2 §:n mukaisen vahingonkorvauksen lisäksi eikä sen sijasta. 
 
III ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
8 §. Työvoiman vähentämisjärjestys 
 
 Taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuneen irtisanomisen tai lo-

mauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, 
jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle 
tärkeitä ja erikoistehtäviin tarvittavia tai saman työnantajan työssä osan työ-
kyvystään menettäneitä toimihenkilöitä. Tämän säännön lisäksi kiinnitetään 
mahdollisuuksien mukaan huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja toimi-
henkilön huoltovelvollisuuden määrään.  

 
9 §. Taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvaa irtisanomista koskevat menettelytavat 
 
 Toimihenkilön taloudellisista tai tuotannollisista syistä tapahtuvassa irtisa-

nomisessa noudatetaan työsopimuslain 9:3 - 5 §:n säännöksiä. 
 
10 §. Irtisanotun toimihenkilön takaisin ottaminen 
 
 Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisella tai tuotannollisella perusteella 

tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen, työvoimatoimistosta 
edelleen työtä hakevalle entiselle toimihenkilölleen, jos hän tarvitsee toimi-
henkilöitä 9 kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai sa-
mankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu toimihenkilö oli tehnyt. 

 
11 §. Poikkeukselliset lomautustilanteet 
 
1. Lomautuksen peruuttaminen 
 
 Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voidaan 

lomautuksen peruuttaminen ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin 
lomautusilmoituksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lo-
mautusten on perustuttava uusiin lomautusilmoituksiin. 

 
2. Lomautuksen siirtäminen 
 
 Lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ voi kuitenkin olla luonteeltaan tila-

päistä. Tällöin lomauttamisen peruuttaminen kokonaan ei ole mahdollista 
vaan lomautuksen alkamisajankohtaa voidaan siirtää myöhempään ajankoh-
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taan. Lomautusta voidaan tällä perusteella siirtää vain kerran uutta lomau-
tusilmoitusta antamatta ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusai-
kana ilmaantunut työ kestää. 

 
3. Lomautuksen keskeyttäminen 
 
 Työnantaja voi saada tilapäisen työn lomautuksen jo alettua. Lomauttamisen 

keskeyttämisen, mikäli lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus 
jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen, tulee perustua työnantajan ja toi-
mihenkilön väliselle sopimukselle. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen 
työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu 
kestoaika. 

 
 Edellä esitetty koskee vain työnantajan ja toimihenkilön välistä suhdetta eikä 

sillä ole otettu kantaa työttömyysturvaa koskevien lakien säännöksiin. 
 
 Pöytäkirjamerkintä 
 
 Mikäli toimihenkilö on ottanut lomautusajaksi muuta työtä lomautusilmoi-

tuksen antamisen jälkeen mutta ennen kuin hänelle on ilmoitettu lomautuksen 
peruuttamisesta tai siirtämisestä, toimihenkilö ei ole velvollinen korvaamaan 
tästä työnantajalle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. Tällaisessa tapaukses-
sa toimihenkilö on velvollinen palaamaan työhön niin pian kuin se on mah-
dollista. 

 
12 §. Neuvottelujärjestys 
 
 Tätä sopimusta koskevista erimielisyyksistä neuvotellaan työehtosopimuksen 

neuvottelujärjestyksen mukaisesti. 
 
13 §. Tuomioistuinkäsittely 
 
 Jollei työsopimuksen irtisanomista tai lomautusta koskevassa riidassa ole 

päästy sovintoon, työnantaja- tai toimihenkilöliitto voi saattaa asian työtuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. Työtuomioistuimesta annetun lain (646/74) 
15 §:n mukainen haastehakemus on toimitettava työtuomioistuimelle kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt. 

 
14 §. Seuraamusjärjestelmä 
 
 Sen lisäksi, mitä sopimuksen 7 §:n 2 kappaleessa on sovittu, työnantajaa ei 

voida tuomita sopimuksessa tarkoitettujen korvausten lisäksi myöskään työ-
ehtosopimuslain 7 §:n mukaan maksamaan hyvityssakkoa siltä osin, kuin ky-
symyksessä on työehtosopimukseen perustuvien mutta sinänsä samojen vel-
vollisuuksien rikkominen, joista sopimuksen mukainen korvaus on määrätty. 
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 Menettelytapamääräysten noudattamatta jättämisestä ei aiheudu työehtoso-

pimuslain tarkoittamia hyvityssakkoseuraamuksia. Määräysten noudattamatta 
jättäminen otetaan huomioon työsopimuksen perusteettomasta irtisanomises-
ta tuomittavan korvauksen suuruutta määrättäessä. 

 
IV VOIMAANTULO 
 
15 §. Voimaantulomääräys 
 
 Tämä sopimus sitoo: 
 

a) allekirjoittaneita keskusliittoja, 
b) niitä keskusliittojen jäsenliittoja, jotka ovat keskenään kirjallisesti sopi-

neet tähän sopimukseen yhtymisestä ja 
c) niitä työnantajia, toimihenkilöitä ja näiden yhdistyksiä, jotka kuuluvat tai 

sopimuksen voimassa ollessa ovat kuuluneet edellä tarkoitettuihin jäsen-
liittoihin. 

 
 Sopimus tulee voimaan 1.6.2002 ja on voimassa toistaiseksi kuuden kuukau-

den irtisanomisajalla. 
 
 Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 2002 
 
 TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO 
 Seppo Riski  Lasse Laatunen 
 
 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ry 
 Mikko Mäenpää Seppo Junttila 


