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390/2017

Laki
merityösopimuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 10 §, 7 luvun 9 § ja 8 luvun 5 §, sel-

laisena kuin niistä on 7 luvun 9 § laissa 1449/2016, sekä
lisätään 8 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

10 §

Liikkeen luovutus

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön 
tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää-
tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai saman-
kaltaisena.

Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista 
johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen 
uudelle omistajalle tai haltijalle.

Edellä 2 momentissa säädettyä ei sovelleta tilanteessa, jossa luovuttaja tai luovutuksen-
saaja on sijoittautunut Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7 luku

Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä

9 §

Työntekijän takaisin ottaminen

Työnantajan on tarjottava työtä 8 luvun 3 tai 6 §:ssä säädetyillä perusteilla irtisanomal-
leen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos 
työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä sa-
moihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on 
jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika 
on kuitenkin kuusi kuukautta.

Edellä 1 luvun 10 §:n 2 momentista poiketen tämä velvollisuus koskee vastaavasti 
myös 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua liikkeen luovutuksensaajaa silloin, kun luovuttaja on 
irtisanonut työntekijän työsopimuksen päättymään ennen luovutushetkeä.
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OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.
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8 luku

Työsopimuksen irtisanomisperusteet

5 §

Irtisanomisoikeus liikkeen luovutuksen yhteydessä

Luovutuksensaaja ei saa irtisanoa työntekijän työsopimusta pelkästään 1 luvun 10 §:ssä
tarkoitetun liikkeen luovutuksen perusteella.

Työnantajan luovuttaessa liikkeensä 1 luvun 10 §:ssä säädetyllä tavalla työntekijä saa
työsuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta tai sen kestoajasta
riippumatta irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä, jos hän on saanut tie-
don luovutuksesta työnantajalta tai liikkeen uudelta haltijalta viimeistään kuukautta ennen
luovutuspäivää. Jos työntekijälle on annettu tieto luovutuksesta myöhemmin, hän saa irti-
sanoa työsopimuksensa päättymään luovutuspäivästä tai tämän jälkeen, viimeistään kui-
tenkin kuukauden kuluessa saatuaan tiedon luovutuksesta.

5 a §

Luovutuksensaajan vastuu

Jos työsopimus päätetään siksi, että työntekijän työehdot heikkenevät olennaisesti liik-
keen luovutuksen johdosta, työnantajan katsotaan olevan vastuussa työsuhteen päättymi-
sestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.
Lain 7 luvun 9 §:n 2 momenttia ei sovelleta, jos työsopimus on päättynyt ennen tämän

lain voimaantuloa.
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