
Hallituksen 24.3.2021 antama esitys 

liikkumisrajoituksista ja työvoiman 

lomauttaminen 

 

Tietoa lomautusprosessin nopeuttamisesta sopimalla ja YT-
neuvotteluista poikkeamisesta. 
 
 
 
Suomen hallitus on 24.3.2021 antanut esityksen, jolla asetetaan 
merkittäviä liikkumisrajoituksia. Rajoituksien kohteena olevat alueet 
määritellään erikseen. Käytettävissä olevien tietojen perusteella 
rajoitukset kohdistuvat nykynäkymin pääkaupunkiseudulle ja Turun 
alueelle, joissa koronavirusepidemia on pahimmillaan. Esityksen 

käsittely alkaa nyt eduskunnassa. Rajoitukset voisivat astua voimaan 
aikaisintaan pääsiäisen tienoilla.  

 
Rajoitukset voitaisiin asettaa enintään 21 vuorokaudeksi, ja ne olisivat 

voimassa vain välttämättömän ajan. Rajoitukset otettaisiin kuitenkin 
käyttöön vasta erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Ne voitaisiin ottaa 
käyttöön vain pahimmilla epidemia-alueilla.  
 
Käytännössä rajoitukset heikentävät monien kauppojen kysyntää tai 
johtavat jopa liiketoiminnan pysähtymiseen, mikä taas aiheuttaa tarpeen 
lomauttaa työntekijöitä. On todennäköistä, että asiakasmäärävolyymi 
tulisi liikkumisrajoitusten aikana olemaan niin pieni, että monet liikkeet 
todennäköisesti joutuvat laittamaan ovensa kiinni. 
 
Hallituksen uudet rajoitustoimet eivät kiellä asiointia erikois- ja 

käyttötavarakaupassa, kun kyseessä on lain sallima välttämättömien 

hyödykkeiden hankkiminen, tai sähköisten kanavien kautta tehtyjen 

hankintojen noutoa kaupasta. Ensi sijassa esitys sallii elintarvikkeiden ja 

sellaisten tuotteiden ostamisen, ”joita ruokakaupoissa, apteekeissa, 

huoltoasemilla ja kioskeissa vakiintuneesti myydään”. Alkoholijuomat ovat 

luonnoksen mukaan elintarvikkeita, kuten myös ravintolisät. Lisäksi luonnos 

sallii ”henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden” 

hankkimisen. Näiden pitäisi esityksen mukaan liittyä esimerkiksi jonkin 

välttämättömän asian korvaamiseen ja olla sellaisia, joiden hankkimista ei voi 



lykätä myöhemmäksi. Vaateshoppailu, levykaupassa vierailu tai uuden 

viihde-elektroniikan hankkiminen eivät siis välttämättä täyttäisi tällaista ehtoa. 

Jos henkilö on tilannut itselleen tavaran esimerkiksi verkkokaupasta, on 

hänellä oikeus hakea lähetys esimerkiksi pakettiautomaatista, johon lähetys 

on toimitettu. Usein automaatit sijaitsevat ruokakauppojen yhteydessä, joten 

tällainen liikkuminen ei lisää tartuntariskiä, jos ruokakaupassa asioinnin 

suorittaa esimerkiksi samalla kertaa. 

Esityksen mukaan liikkuminen on sallittua työtehtävien hoitamiseksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että liikkuminen voi olla välttämätöntä, jos 
esimerkiksi työtehtäviä ei voida hoitaa etäyhteyden avulla. Työtehtävien 
hoitamiseksi katsotaan kaikki sellainen työ, joka normaalioloissakin olisi 
tehtävä työn suorittamiseksi. Siten voidaan katsoa, että esimerkiksi 
vähittäiskaupan myyjällä, joka normaalisti työskentelee vain myymälässä, 
eikä voi tehdä töitä etäyhteyden avulla, on oikeus tulla työpaikalleen. On 
suositeltavaa, että työnantaja antaa työntekijälle tätä varten valmiiksi 
vapaamuotoisen todistuksen. 

 

Lomautukset  

Ulkonaliikkumiskiellosta johtuva kysynnän väheneminen tai loppuminen voi 
johtaa työvoiman vähentämistarpeeseen. Tässä tilanteessa kyseeseen 
tulevat lähtökohtaisesti lomautukset. Mikäli yritys on yhteistoimintalain 
piirissä (vähintään 20 työntekijää), on ennen lomautuksia käytävä 
yhteistoimintaneuvottelut. 

Viime vuonna lakiin otettujen lyhennettyjen lomautusilmoitusaikojen ja 
neuvotteluaikojen voimassaolo on päättynyt 31.12.2020. Normaali menettely 
määräaikaisissa lomautuksissa (max. 90 päivän lomautukset) on seuraava: 

• Kutsu yt-neuvotteluihin on lähetettävä 5 päivää ennen neuvottelujen 
aloittamista. 

• Yt-neuvotteluaika on 14 päivää. 
• Yt-neuvottelujen jälkeen lomautusilmoitusaika on 14 päivää. 

 

Lomautusprosessin nopeuttaminen sopimalla 



Nyt käsillä olevassa vaikeassa tilanteessa on suositeltavaa sopia, että 
määräaikoja lyhennetään mahdollisimman paljon. Kaupan liitto on julkaissut 
jäseniään varten yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin 
kanssa suosituksen lain ja Kaupan työehtosopimuksen mahdollistamien 
joustojen hyödyntämisestä, mistä on lisäksi tärkeää katsoa 
yksityiskohtaisemmat ohjeet sopimiseen liittyvistä menettelyistä. 

Sopimalla voidaan toteuttaa seuraavia joustoja lomautusprosessiin liittyen 
Kaupan liiton ja PAM tekemien suositusten pohjalta: 

• YT-lakiin perustuvat ajat voidaan sopimalla poistaa kokonaan. 
• Lomautusilmoitusaika voidaan sopia työehtosopimuksen perusteella 7 

päivään. 
• Työnantaja ja työntekijä saavat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta 

silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan 
vuoksi. Tällöin lomautusilmoitusaika on mahdollista poistaa sopimalla 
kokonaan. 

YT-neuvottelujen aloittaminen 

Mikäli työnantaja arvioi, että suunnitellut liikkumisrajoitukset voivat johtaa 
liiketoiminnan hiljenemiseen (esim. asiakkaiden vähentyminen) ja siten 
työvoiman vähentämiseen, yt-neuvottelut voidaan käynnistää. Työnantajan 
on laadittava neuvotteluja varten konkreettinen suunnitelma siitä, miten 
henkilöstöä jouduttaisiin lomauttamaan. Työnantaja saa tehdä päätökset 
lomautuksista vasta neuvotteluiden jälkeen. Kuten Kaupan Liittokin on 
ohjeistanut käytännössä yt-neuvottelut voi useimmissa tapauksissa 
käynnistää 24.3.2021 julkaistun hallituksen esityksen perusteella.  

 

YT-neuvotteluista poikkeaminen 

Liikkumisrajoitukset voivat aiheuttaa yritykselle tuotteiden tai palveluiden 
kysynnän äkillisen ja voimakkaan heikkenemisen, jonka seurauksena 
yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä. 

Mikäli työnantaja ei saa paikallisesti sovittua lyhennetyistä YT-
neuvotteluajoista, työnantajalla on viime kädessä käytettävissään 
mahdollisuus jättää YT-neuvottelut käymättä ennen päätöksentekoa 
seuraavilla edellytyksillä (YT-laki 60 §): 

https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03/05/kaupan-liiton-ja-pamin-yhteiset-suositukset-paikallisesta-sopimisesta/
https://vnk.fi/documents/10616/56906592/HE+liikkumisrajoitus+luonnos+20210324+klo+1800.pdf/5478ce3e-e722-0f12-c257-34f5588d5426?t=1616603762017


• tilannetta ei ole voitu ennakoida 
• neuvottelujen käymisestä aiheutuisi yritykseen kokoon nähden 

merkittävää vahinkoa tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen 
taloudelle, joka johtuu nimenomaan lomautusten viivästymisestä 
neuvottelujen takia. 

Työnantajan tulee ennen kaikkea ennakoida lomautustarvetta ja käynnistää 
yt-neuvottelut. YT-neuvotteluiden väliin jättäminen (YT-laki 60 §) on vasta 
viimeinen vaihtoehto. Ennakointivelvollisuus johtaa käytännössä siihen, että 
yt-neuvottelujen käynnistäminen on useissa tapauksissa siis jo nyt 
mahdollista 24.3.2021 julkaistun liikkumisrajoitussuunnitelman perusteella. 

Työnantajan tulee kuitenkin käydä henkilöstön kanssa jälkikäteiset 
neuvottelut asiasta. Näissä neuvotteluissa käsitellään lähinnä tehdyn 
ratkaisun perusteita ja mahdollisia vaikutuksia henkilöstön asemaan. 
Työnantajan on myös selvitettävä syy yhteistoimintamenettelystä 
poikkeamiseen. 

 

Työnteon estyminen  

Kauppoja ei olla sulkemassa viranomaispäätöksin. Tästä syystä yrityksissä ei 
voitane soveltaa ns. ylivoimaisen esteen pykälää (työsopimuslain 2:12), jonka 
mukaan palkanmaksu päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun työntekijän 
työnteko on estynyt. 
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https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03/25/hallituksen-24-3-2021-antama-esitys-liikkumisrajoituksista-ja-tyovoiman-lomauttaminen/
https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03/25/hallituksen-24-3-2021-antama-esitys-liikkumisrajoituksista-ja-tyovoiman-lomauttaminen/
https://kauppa.fi/uutishuone/2021/03/03/tiivistetyt-ohjeet-yhteistoimintamenettelysta-lomautustilanteissa-koronavirustilanteessa/
https://vnk.fi/documents/10616/56906592/HE+liikkumisrajoitus+luonnos+20210324+klo+1800.pdf/5478ce3e-e722-0f12-c257-34f5588d5426?t=1616603762017

