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KUNNALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA  
MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA 

1 §  Liitteenä olevat 16.12.2004 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukai-
set sopimusmääräykset työllistymisen ja muutosturvan toimintamallista tule-
vat voimaan 16.2.2005. 

2 §  Todettiin, että työvoimaviranomaiset pyrkivät osaltaan toimimaan työllistymi-
sen ja muutosturvan toimintamallin mukaisesti heti 16.2.2005 alkaen. Työllis-
tymisohjelmaa ja koulutustukea koskeva lainsäädäntö on valmisteilla ja on 
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pikaisesti.  

Todettiin, että työllistymisohjelmaa ja korotettua koulutustukea koskevia so-
pimusmääräyksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti vasta niitä koskevan 
lainsäädännön voimaantulon jälkeen. 

3 §  Liitteenä olevia määräyksiä sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien työntekijöi-
den ohella myös niiden viranhaltijoihin. 

Helsingissä 16. helmikuuta 2005 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

 KUNTA-ALAN UNIONI RY 

 TEKNIIKAN JA PERUSPALVELUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ KTN RY 

 TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY 
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TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLI 

Työnantajan, työntekijöiden ja työvoimaviranomaisen välisen uuden toimin-
tamallin tavoitteena on yhteistyön tehostaminen ja työntekijän mahdollisim-
man nopea työllistyminen. 

Selvittelymenettely Työnantaja esittää vähintään 10 työntekijän irtisanomista koskevan selvitte-
lymenettelyn alussa toimintasuunnitelman. Sen sisällöstä neuvotellaan hen-
kilöstön edustajien kanssa. Suunnitelmassa selostetaan neuvottelujen me-
nettelytavat ja muodot, suunniteltu aikataulu sekä suunnitellut toimintaperi-
aatteet irtisanomisaikana työnhaun, koulutuksen ja työhallinnon palvelujen 
käytön osalta. Suunnitelmassa otetaan huomioon olemassa olevat normit sii-
tä, miten työvoiman vähentämismenettelyssä toimitaan. Jos selvittelymenet-
tely koskee alle 10 työntekijää, selvittelymenettelyssä esitetään suunnitellut 
toimintaperiaatteet irtisanomisaikana työnhaun, koulutuksen ja työhallinnon 
palvelujen käytön osalta. 

Suunniteltua vähentämistä koskevan selvittelymenettelyn yhteydessä käsi-
tellään myös henkilöstösuunnitelmaan tarvittavat muutokset. 

Työnantaja ja työvoimaviranomainen kartoittavat yhteistyössä tarvittavat jul-
kiset työvoimapalvelut viivyttelemättä selvittelymenettelyn alettua. Työvoi-
maviranomaisen kanssa pyritään sopimaan tarjottavien palvelujen laadusta 
ja niiden toimeenpanon aikataulusta sekä yhteistyöstä niiden toteutuksessa. 
Henkilöstön edustajat osallistuvat yhteistyöhön. 

Työllistymisohjelma ja sen toteuttaminen irtisanomisaikana 

Työnantajalla on tiedottamisvelvollisuus työntekijälle oikeudesta työllistymis-
ohjelmaan ja korotettuun koulutustukeen.  

Työnantaja ilmoittaa työvoimaviranomaiselle taloudellisin tai tuotannollisin 
perustein suoritetusta irtisanomisesta, jos irtisanotun työntekijän palvelus-
suhde on jatkunut samaan työnantajaan vähintään kolme vuotta. Ilmoitus-
velvollisuus koskee myös sellaisen määräaikaisen työsuhteen päättymistä, 
joka on muodostunut yhdestä tai useammasta keskeytymättömänä tai vain 
lyhytaikaisin keskeytyksin yhteensä vähintään kolme vuotta samaan työnan-
tajaan jatkuneesta määräaikaisesta työsopimuksesta. Työnantaja on velvol-
linen antamaan työvoimaviranomaiselle työntekijän suostumuksella hänen 
koulutustaan, työkokemustaan ja työtehtäviään koskevat tiedot heti irtisa-
nomisten tapahduttua. Työnantaja osallistuu erikseen niin sovittaessa muu-
toinkin työllistymisohjelman laatimiseen. 

Työntekijällä on mahdollisuus osallistua työllistymisohjelman laatimiseen. 
Työllistymisohjelmaa voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin. 

Jos asiasta ei ole irtisanomisen tapahduttua muuta sovittu, työntekijällä on 
oikeus vapaaseen ilman ansionmenetystä osallistuakseen irtisanomisaika-
naan työllistymisohjelman tekemiseen, oma-aloitteiseen tai viranomaisaloit-
teiseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun, uudelleensijoitusvalmennuk-
seen, työssä oppimiseen ja harjoitteluun taikka työllistymisohjelmansa mu-
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kaiseen työvoimapoliittiseen koulutukseen. Vapaan pituus on työsuhteen 
kestosta riippuen seuraava: 

1 enintään 5 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on enintään yksi 
kuukausi; 

2 enintään 10 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on yli yksi kuukausi 
mutta enintään neljä kuukautta; 

3 enintään 20 päivää, jos työntekijän irtisanomisaika on yli neljä  
kuukautta. 

Edellytyksenä on lisäksi, ettei vapaasta aiheudu työnantajalle merkittävää 
haittaa. 

Työntekijän on ilmoitettava vapaasta työnantajalle viivyttelemättä ja pyydet-
täessä esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteesta. 

 
 


