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Lisäpöytäkirja koronaviruksesta aiheutuvista määräaikaisista muutoksista ja lisäyksistä 

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseen eräitä työlainsäädäntöön tehtäviä 

muutoksia vastaavasti 

Sopimus 

1. Osapuolet toteavat, että liittojen välillä on tänään sovittu tässä lisäpöytäkirjassa todetuista 

lisäyksistä ja muutoksista Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseen.  

 

2. Osapuolet sopivat seuraavista työehtosopimuksen muutoksista ja lisäyksistä: 

 

• Yt-lain lomautusta koskeva vähimmäisneuvotteluaika lyhennetään 5 

kalenteripäivään. Tämä määräys ei muuta työehtosopimuksen jatkuvaa yt-

menettelyä koskevaa määräystä. 

• työsopimuslain lomautusilmoitusaika lyhennetään 5 kalenteripäivään.  

• työehtosopimuksessa mainittu takaisinottovelvollisuus on tämän lisäpöytäkirjan 

voimassa ollessa pituudeltaan 9 kuukautta siinäkin tapauksessa, että 

työehtosopimuksen asiaa koskeva määräys tämän sopimuksen voimassa ollessa 

muuttuisi 

 

3. Pöytäkirjassa sovitut asiat tulevat voimaan 26.3.2020 ja ovat voimassa niin kauan kuin 

koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät maan hallituksen 

20.3.2020 päättämät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa, kuitenkin enintään 

31.5.2020 saakka. Mikäli kuitenkin poikkeustilanne alalla päättyy aikaisemmin tai jatkuu 

pidempään, sitoutuvat osapuolet neuvottelemaan määräysten jatkamisesta tai niiden 

päättämisestä ennakoitua aiemmin. 

 

4. Tämä lisäpöytäkirja on joka tapauksessa irtisanottavissa 1kk irtisanomisajalla. 

Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.  

 

5. Tämän pöytäkirjan mukaiset muutokset ja lisäykset työehtosopimukseen raukeavat, ellei 

eduskunta hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksen mukaisia tai sitä vastaavia 

muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön 15.4.2020 mennessä. 

Soveltamisohjeita 

Tämän lisäpöytäkirjan voimaan tullessa,  

• Meneillään olevaa yt-neuvotteluja jatketaan viisi päivää edellä mainitusta ajankohdasta 

eteenpäin, ellei voimassa olevan yt-lain mukainen neuvotteluaika muuten täyty ja 

menettelyä koskeva neuvotteluesitys on annettu yhteistoiminnasta yrityksissä annetun 

lain 45 §:n mukaisesti.  



• Meneillään olevaa lomautusilmoitusaikaa jatketaan viisi päivää tämän lisäpöytäkirjan

voimaantuloajankohdasta eteenpäin, ellei voimassa olevan työsopimuslain mukainen

ilmoitusaika muuten täyty.

Tämän lisäpöytäkirjan voimassaolon rauetessa tai sen voimassaolon päättyessä kohdassa 

3 mainitun määräajan päättyessä 

• Lisäpöytäkirjan voimassa ollessa aloitettujen yt-neuvotteluiden neuvotteluaika on viisi

kalenteripäivää edellyttäen, että neuvotteluesitys on annettu yhteistoiminnasta

yrityksissä säädetyn lain 45 §:n mukaisesti.

• Lisäpöytäkirjan voimassa ollessa työntekijälle tiedoksi annettuun lomautusilmoitukseen

perustuva lomautusilmoitusaika on pituudeltaan viisi kalenteripäivää

• Tämän lisäpöytäkirjan määräysten nojalla käytyjen yt-neuvottelujen perusteella

suoritettavat lomauttamiset tulee saattaa voimaan viimeistään kahden viikon kuluessa

tämän lisäpöytäkirjan voimassaolon päättymisestä

Tämän lisäpöytäkirjan mukaisten määräaikojen laskennassa noudatetaan Sähköistys- ja 

sähköasennusalan työehtosopimuksen liitteen 7 mukaisia laskentaperiaatteita. 
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