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Työnantajan mukaan koronavirus on aiheuttanut yksikössämme huomattavan työmäärän 

vähentymisen. Tästä syystä työnantajani on ilmoittanut keskeyttävänsä  palkanmaksuni14 vrk 

jälkeen TSL:n 2:12 §:n perusteella 

Mitä tämä tarkoittaa ja miten minun kannattaa toimia? 

Työnantajasi vetoaa tässä siihen, että olet estynyt tekemästä työtä äkillisen, työnantajasta 

riippumattoman syyn johdosta. 

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan palkanmaksun voidaan keskeyttää 14 päivän 

jälkeen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun vastaan äkillisen tapahtuman vuoksi: 

 Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen 

luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, 

työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Koronavirusepidemia ei ole kaikissa henkilöstön asemaan vaikuttavissa tilanteissa yllätyksellinen tai 

onnettomuuden kaltainen tapahtuma. Siksi työn vähenemisestä johtuva tarve lomauttaa tulee 

lähtökohtaisesti toteuttaa normaalin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti ja kuntien yhteistoimintalain 

ilmoitusaikoja noudattaen. 

Työnantajan päätöstä työnteon keskeytyksestä on kuitenkin noudatettava annettujen ohjeiden 

mukaisesti. 

Mahdollinen asian riitauttaminen selvitetään jälkikäteen. 

 

Työsopimussuhteinen työntekijä 

A. Mikäli työnantaja keskeyttää palkanmaksun 14 vrk jälkeen TSL:n 2:12 §:n perusteella 

Toimi näin: 

1. Työnantajan ilmoitus palkanmaksun keskeytyksestä on saatava kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi, 

mistä päivämäärästä työnteon esteen alkaminen lasketaan. Mikäli ilmoitus annetaan suullisesti, vaadi 

ilmoitus kirjallisena. 

2. Noudata saamaasi määräystä. Suosittelemme ilmoittamaan esimiehelle, ettet hyväksy 

työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaista perustetta palkanmaksun keskeyttämiseen. 

3. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. 

Ilmoittautuminen tapahtuu 

- verkossa Oma asiointi –palvelussa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi 

- soittamalla omaan TE-toimistoon tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun. 
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Pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. 

4. Hae työttömyysetuutta omasta työttömyys kassasta 

Hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta noin kahden viikon työttömyyden jälkeen. Voit hakea 

ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse. Täytä hakemus 

ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien. Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä 

työttömyyspäivistä, muutoin hake-mukset hylätään myöhästyneinä. 

 

Viranhaltija 

A. Palkanmaksun keskeyttäminen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan 

- Työsopimuslaki ei koske viranhaltijoita. Virantoimitus voidaan keskeyttää vain viranhaltijalaissa 

mainituissa perusteissa. 

Toimi näin: 

1. Työnantajalta on saatava toimivaltaisen viranomaisen muutoksenhakukelpoinen kirjallinen päätös 

virantoimituksen keskeytyksestä. Päätöksestä on käytävä ilmi, mistä päivämäärästä lukien 

virantoimitus keskeytetään. 

2. Jos kirjallista päätöstä ei ole annettu, ilmoita työnantajalle, että ilmoitus on selvästi lain vastainen ja 

että jatkat virantoimitusta normaalista. 

3. Mikäli saat toimivaltaisen viranomaisen kirjallisen päätöksen virantoimituksen keskeytyksestä, 

noudata päätöstä. 

4. Ole välittömästi yhteydessä Talentiaan oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimusaika on 14 

vrk. 

5. Ilmoittaudu varmuuden vuoksi työttömäksi työnhakijaksi heti tai viimeistään ensimmäisenä 

työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautuminen tapahtuu verkossa Oma asiointi –palvelussa 

https://asiointi.mol.fi/omaasi-ointi, soittamalla omaan TE-toimistoon tai valtakunnalliseen 

puhelinpalveluun. 

6. Pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. 

7. Hae työttömyysetuutta omasta työttömyyskassasta 

8. Hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassasta noin kahden viikon työttömyyden jälkeen. Voit 

hakea ansiopäivärahaa verkossa tai lähettää ansiopäivärahahakemuksen postitse. Täytä hakemus 

ensimmäisestä työttömyyspäivästäsi lähtien. Hae ansiopäivärahaa 3 kuukauden sisällä 

työttömyyspäivistä, muutoin hakemukset hylätään myöhästyneinä 


