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Työn vaativuuden määritys  .....................31-40, 199-201
— karkearyhmittely ....................................... 31, 39, 202
— töiden vaativuusryhmittely ..................32-38, 199-201
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Allekirjoituspöytäkirja

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY   
METALLITYÖVÄEN LIITTO RY

MALMIKAIVOSTEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA
Aika 23.10.2013 

Paikka Teknologiateollisuus ry

Läsnä Teknologiateollisuus ry

 
Jorma Turunen
Risto Alanko
Eeva-Liisa Inkeroinen
Pekka Kärkkäinen
Risto Pihlainen
Jukka Tiihonen
Manu Laapas

Metallityöväen  
Liitto ry

Riku Aalto
Matti Mäkelä
Pentti Mäkinen
Juha Kapiainen
Pasi Karttunen
Mari Kalasniemi
Ilpo Sirniö
Erno Välimäki
Jyrki Virtanen
Kauno Koskela
Turja Lehtonen
Arto Helenius
Juha Pesola

1  
Työehtosopimuksen allekirjoittaminen
Todettiin, että liittojen välillä on tänään allekirjoitet-
tu 9.10.2013 saavutetun neuvottelutuloksen mukainen 
työehtosopimus. Samalla todettiin, että voimassa oleva 
27.10.2011 allekirjoitettu työehtosopimus lakkaa ole-
masta voimassa 31.10.2013. Nyt allekirjoitettu työehto-
sopimus tulee voimaan 1.11.2013.
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Tämä työehtosopimus on tehty keskusjärjestöjen välillä 
30.8.2013 solmitun työllisyys- ja kasvusopimuksen mu-
kaisesti.

2  
Palkat 
A. Palkkojen tarkistaminen
Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Vuosi 2013 
Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huo-
mioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markki-
noilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löy-
tää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita 
vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea 
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista 
palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden 
kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat 
palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. So-
pimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 30.11.2013 
mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkarat-
kaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja 
korotetaan 12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi suurui-
sella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.  
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Vuosi 2014 
Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huo-
mioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markki-
noilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löy-
tää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita 
vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea 
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista 
palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden 
kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat 
palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. So-
pimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 31.10.2014 
mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Yleiskorotuksen toteutustapa ellei paikallista palkkarat-
kaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja 
korotetaan 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeis-
tään 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta.  

B.  Aikapalkat

Voimassa olevia aikapalkkoja on korotettava siten kuin 
kohdassa A on sanottu.

C.  Suorituspalkat

Voimassa olevia urakkahintoja ja muita suorituspalkkoja 
korotetaan siten, että ansio nousee A-kohdassa mainituin 
tavoin.
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D.  Palkkaperusteiden korotus 

Työehtosopimuksen työkohtaiset palkat otetaan käyttöön 
työpaikkakohtaisesti palkankorotuksen ajankohdasta 
lukien. Nämä korotukset eivät aiheuta aika- ja suoritus-
palkkatyössä palkkojen korottamista yli yleiskorotuksen, 
mikäli työpalkat näillä yleiskorotuksilla korotettuina 
täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset. 

E.  Henkilökohtainen palkanosuus 

Sovittiin, että henkilökohtaiset palkanosuudet (hko) säi-
lyvät yleiskorotuksen yhteydessä suhteellisesti entisen 
suuruisina. 

F.  Keskituntiansion korotus 

Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voi-
maantulon jälkeen on keskituntiansiota korotettava siten, 
että siinä tulee huomioon otetuksi palkankorotus siltä 
osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. 

3 
Palkkaluvut, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen 
ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset ennen 
niiden korottamista
Työehtosopimuksen mukaiset uudet työkohtaiset palkat, 
alle 18-vuotiaiden työntekijöiden ja opiskelijoiden pal-
kat, erilliset lisät sekä pääluottamusmiehen ja työsuoje-
luvaltuutetun kuukausikorvaukset tulevat voimaan vasta 
työehtosopimuksessa erikseen sovitun ajankohdan jäl-
keen. Tätä ennen näiden osalta noudatetaan 31.10.2013 
lakkaavan työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä.
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4  
Työryhmät
Liitot asettavat seuraavat työryhmät:

- Koulutustyöryhmä
- Henkilöstöedustuksen toimivuus -työryhmä
- Työpaikkakohtaiset kokeilut -työryhmä
- Työehtojen määräytymisen järjestelmä -työryhmä
- Työehtosopimuksen edustavuus -työryhmä
- Palkkamääräyksien kehittäminen -työryhmä
- Työaikakysymykset -työryhmä
- Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä

5 
Pöytäkirjan tarkastaminen
Sovittiin, että Jorma Turunen, Risto Alanko, Riku Aalto 
ja Matti Mäkelä tarkastavat tämän pöytäkirjan.

Vakuudeksi:

   Manu Laapas

Tarkastettu:

Jorma Turunen  Risto Alanko

Riku Aalto  Matti Mäkelä
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N

ja

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N

 
välinen 

MALMIKAIVOSTEN
TYÖEHTOSOPIMUS
1.11.2013-31.10.2016

I   YLEISTÄ

1 § 
Sopimuksen soveltamisala
Tämän työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan Tek-
nologiateollisuus ry:hyn kuuluvien kaivosteollisuutta 
harjoittavien jäsenyritysten ja niiden kaikkien työnteki-
jöiden välisiin työsuhteisiin.

2 § 
Keskusjärjestöjen välinen sopimus
Tämän työehtosopimuksen osana noudatetaan 27.8.1997 
allekirjoitettua teknologiateollisuuden yleissopimusta.

Soveltamisala

TT-SAK yleis-
sopimus,  
teknologia- 
teollisuus

1-2 §
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3 § 
Sopimuksen sitovuus ja noudattamisvelvollisuus
Tämä työehtosopimus sitoo allekirjoittaneita liittoja ja 
niiden alayhdistyksiä sekä työnantajia ja työntekijöitä, 
jotka ovat tai sopimuksen voimassaoloaikana ovat olleet 
näiden yhdistysten jäseniä.

Sopimukseen sidotut ovat velvolliset tarkoin noudatta-
maan tätä sopimusta ja huolehtimaan siitä, että niiden 
alaiset yhdistykset ja niihin kuuluvat työnantajat ja työn-
tekijät eivät riko sen määräyksiä.

4 § 
Työrauhavelvoite
Liitot ja niiden alayhdistykset ovat velvolliset huolehti-
maan siitä, etteivät niiden jäseninä olevat alayhdistykset, 
työnantajat tai työntekijät, joita sopimus koskee, ryhdy 
työtaistelutoimenpiteisiin eivätkä muutoinkaan riko työ-
ehtosopimuksen määräyksiä.

5 § 
Työsuhteen syntyminen ja lakkaaminen
Työsuhteen syntymistä ja lakkaamista koskevia määräyk-
siä on teknologiateollisuuden yleissopimuksen 1. luvussa 
ja teknologiateollisuuden irtisanomissuojasopimuksessa 
allekirjoituspöytäkirjoineen.

Jos työntekijälle on annettu rikkomuksesta tai laimin-
lyönnistä varoitus, siitä tulee ilmoittaa myös asianomai-
selle luottamusmiehelle, mikäli tämä ei ollut läsnä varoi-
tusta annettaessa.

Sitovuus

Noudattamis-
velvollisuus

Työrauha- 
velvoite

Varoituksen 
tiedoksianto

3-5 §
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II TYÖPALKAT

6 § 
(Kalleusluokat) Poistettu

7 § 
Työn vaativuuden määritys
Töitä ja työtehtäviä tarkastellaan työpaikalla vakiintu-
neen työnsisällön kannalta tarkoituksenmukaisella taval-
la. Tarkoituksena on selvittää tehtyjen töiden ja työtehtä-
vien keskinäiset vaativuudet.

Soveltamisohje:

 Työntekijöiden työn kulun tai töiden ohjauksen mu-
kaan tekemät työt ja työtehtävät ovat erilaisia. Työ 
voi olla työvaihe tai useampia työvaiheita. Työteh-
tävä sisältää useita töitä, jotka työntekijä tekee työn 
kulun edellyttämässä järjestyksessä. Tällöin työnvaa-
tivuuden määrityksessä tulee noudattaa työkohtaisen 
palkan osuuden osalta sovittuja periaatteita (TES 8 § 
mom. 2).

Työpaikalla käytetään vain yhtä määritystapaa. Perus-
määritystapana on töiden vaativuusryhmittely (TVR).

Paikallisesti voidaan sopia karkearyhmittelyn (KR) tai 
muun työnvaativuuden määritystavan käyttämisestä.

Soveltamisohje:

 Käytössä oleva, paikallisesti sovittu työnvaativuuden 
määritystapa voidaan irtisanoa päättymään kuuden 
kuukauden siirtymäkauden kuluttua, jos siihen on pe-
rusteltu syy.

6-7 §
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Töiden vaativuusryhmittelyä (TVR) käytettäessä töiden 
vaativuuden määrittely perustuu paikallisen työnvaati-
vuustyöryhmän suorittamaan ohjetöiden vaativuuksien 
määrittelyyn. Työnvaativuustyöryhmän muodostavat 
yhteisesti sovitun koulutuksen saaneet työnvaativuuden 
määrittelyyn perehtyneet, paikalliset olosuhteet ja työt 
tuntevat henkilöt.

Mikäli työnvaativuustyöryhmän jäsenet vaihtuvat, työn-
antajan tulee huolehtia siitä, että uudet jäsenet saavat so-
vitun koulutuksen.

Työntekijöiden edustajilla on oikeus osallistua työn vaa-
tivuuden määritykseen.

Työnvaativuustyöryhmä toimii työnvaativuuteen liitty-
vissä ylläpito- ja seurantakysymyksissä tarvittaessa ko-
koontuvana asiantuntijaryhmänä. Ryhmän tulee käsitellä 
asiat tarpeetonta viivytystä välttäen. Ryhmä kokoontuu 
kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

Työnantajan tulee kaikissa tapauksissa antaa työntekijöil-
le riittävä selvitys ja koulutus työnvaativuuden määritys-
tavasta ja määrityksessä noudatettavista periaatteista.

Töiden vaativuusryhmittely
Mom. 1. Työn vaativuuden määrityksessä edetään seu-
raavasti:

1 Valitaan ohjetyöt (otetaan edustava näyte kaikista 
työpaikalla esiintyvistä töistä).

Soveltamisohje:

 Työnvaativuuksien määrityksen perustana ovat ohje-
työt, joiden tulee olla siten valittuja ja rajattuja, että 
ne mahdollistavat työnvaativuuksien vertailtavuuden 

Työn- 
vaativuus- 
työryhmä

Selvitys  
työn- 
tekijöille
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työpaikan eri osastoilla ja eri töissä. Liittojen yhtei-
sesti laatimassa koulutusaineistossa on esimerkkejä 
työnkuvauksista.

2 Laaditaan ohjetöiden työnkuvaukset. Työnkuvaukset 
on tehtävä niin tarkasti, että jälkeenpäin voidaan to-
deta työssä tapahtuneet muutokset ja varmistua järjes-
telmän yhdenmukaisesta soveltamisesta yrityksen eri 
osastoilla.

3 Määritetään ohjetöiden työnvaativuus.

Työnvaativuustyöryhmä määrittää ohjetöiden työnvaati-
vuudet seuraavien työnvaativuustekijöiden perusteella:

Työn vaatima oppimisaika
Oppimisajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa työn 
vaatima suoritusvarmuus, normaali suoritustaso ja työn-
kulun edellyttämä harkinta keskimäärin saavutetaan. Op-
pimisaika määritetään työkohtaisesti selvittämällä, mikä 
on tarpeellisen koulutuksen ja käytännön kokemuksen 
vaatima aika.

Oppimisajan määrityksessä perusteena on yksinomaan 
työn vaatima oppimisaika.

Oppimisaika ei määräydy työntekijän työssäoloajan ja/tai 
koulutuksen perusteella.

Oppimisajan osalta käytetään viittä porrasta. Työt sijoite-
taan näille portaille sen perusteella, kuinka paljon kukin 
työ vaatii oppimisaikaa.

Oppimisaika
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Kuvaus Oppimisaika Pisteet
Työtä voi tehdä ilman erityistä am-
mattikoulutusta lyhyen työpaikalla 
tapahtuvan opastuksen jälkeen.

 alle 3 kk 3

Työtä voi tehdä lyhyehkön oppimis-
ajan jälkeen. Töiden yksityiskohtai-
nen opastaminen on melko vaikeaa.

 ≥ 3-12 kk 6

Työnteon yhteydessä joudutaan toi-
sinaan suunnittelemaan suorituksen 
yksityiskohtia ja/tai valitsemaan 
työmenetelmä joistakin mahdolli-
sista vaihtoehdoista.

 >1-2 v 9

Työ edellyttää valmiutta tehdä 
valintoja työn yksityiskohtaisesta 
suoritustavasta.

 > 2-4 v 12

Työ edellyttää harkintaa koskien 
työn yksityiskohtaista suorittamista

 yli 4 v 15

Työn edellyttämä vastuu

Työn edellyttämällä vastuulla tarkoitetaan sitä vastuuta, 
joka työntekijälle aiheutuu työn itsenäisyydestä, turvalli-
suudesta, tuotteesta tai suoritteesta ja työvälineistä.

Työn edellyttämä vastuu on kokonaisvastuun perusteella 
jaettu kolmeen portaaseen.

Vastuu
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Kuvaus Vastuu Pisteet
Työ edellyttää normaalia huolelli-
suutta ja tarkkuutta.

normaali 1

Työ edellyttää melkoista huolelli-
suutta ja tarkkuutta.

melkoinen 3

Työ edellyttää suurta huolellisuutta 
ja tarkkuutta. Työlle on ominaista 
itsenäisten ratkaisujen teko.

suuri 5

Työolosuhteet
Työolosuhteilla tarkoitetaan niitä työssä esiintyviä hait-
tatekijöitä, jotka aiheutuvat kuormituksesta; työn ras-
kaudesta, yksitoikkoisuudesta, sidonnaisuudesta ja olo-
suhteista; melusta, lämpötilasta, likaisuudesta ja ilman 
epäpuhtauksista.

Vaativuusportaan määritys tapahtuu työolosuhteista ai-
heutuvan kokonaishaitan perusteella.

Kuvaus Olosuhteet Pisteet
Ei mainittavia haittatekijöitä. hyvät 2
Työssä esiintyy haittatekijöitä, mutta 
ei häiritsevässä määrin.

normaalit 4

Työ on melko raskasta ja/tai työpai-
kalla esiintyy häiritsevässä määrin 
olosuhdehaittoja.

vaikeahkot 6

Työ on raskasta ja/tai työpaikalla 
esiintyy työntekoa haittaavia olosuh-
dehaittoja.

vaikeat 8

Työ on erittäin raskasta ja/tai työpai-
kalla esiintyy erittäin voimakkaasti 
työntekoa haittaavia olosuhdehait-
toja.

erittäin 
vaikeat

10

Työ- 
olosuhteet
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4 Sijoitetaan ohjetyöt työnvaativuusryhmiin.

Työpaikan ohjetyöt sijoitetaan oppimisajasta, vas-
tuusta ja työolosuhteista saatujen summapistemäärien 
perusteella työnvaativuusryhmiin.

Työnvaativuusryhmien lukumäärä on yhdeksän ellei 
työpaikalla toisin sovita.

Työnvaativuusryhmien määrityksessä ensimmäisen 
vaativuusryhmän alaraja on kuusi pistettä ja yhdek-
sännen vaativuusryhmän alaraja 24 pistettä. Muut 
vaativuusryhmät määräytyvät näiden pisteiden kautta 
kulkevan suoran avulla. 

Soveltamisohje:
 Vaativuusryhmien pisterajat ovat seuraavat:

 Työnvaativuusryhmä Pisteet
 1  6 - 8
 2  9 - 10
 3  11- 12
 4  13 - 14
 5  15 - 17
 6  18 - 19
 7  20 - 21
 8  22 - 23 

9  24 - 

 Uudistetut määräykset otetaan käyttöön seuraa-
van töiden vaativuuden ylläpidon yhteydessä, 
ellei toisin sovita.

5 Määritetään muiden kuin ohjetöiden työnvaativuus. 
Tämä määritys tapahtuu vertailemalla muita töitä oh-
jetöihin.

6 Ylläpito. Töiden vaativuusryhmittely on pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla.

Työn- 
vaativuus- 
ryhmä

Ylläpito
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Määritetyn työnvaativuuden tulee vastata työn todellista 
vaativuutta. Työn ja työolosuhteiden muuttuessa mää-
ritetään työn vaativuus uudelleen. Tämän uuden määri-
tyksen perusteella tarkistetaan työn sijoittumista töiden 
vaativuusryhmittelyyn.

Työkohtaiset tuntipalkat
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaati-
vuusryhmissä 1.3.2014 alkaen seuraavat:

alaraja 869
yläraja 1284

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaati-
vuusryhmissä 1.3.2015 alkaen seuraavat:  

alaraja 876
yläraja 1294

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan käyt-
töön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtai-
set tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.3.2014 alkaen seuraa-
vat: 

Työnvaativuusryhmä snt/t 

1 869 
2 912 
3 958 
4 1006 
5 1056 
6 1109 
7 1165 
8 1223 
9 1284 

Työkohtaiset 
tuntipalkat
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Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtai-
set tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat 1.3.2015 alkaen seuraa-
vat: 

Työnvaativuusryhmä snt/t 
1 876 
2 920 
3 966 
4 1014 
5 1065 
6 1118 
7 1174 
8 1233 
9 1294 

Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisesti 
palkankorotuksen ajankohdasta lukien.
 
Muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden 
määrittämistapa 

Työkohtaiset tuntipalkat
Mom. 2. Työpaikan työt sijoitetaan työnvaativuuden 
määrittämistavan perusteella työnvaativuusryhmiin, joita 
on vähintään viisi. 

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuus-
ryhmissä 1.3.2014 alkaen seuraavat:

Tuntipalkat  
senttiä/tunti

alaraja 869
yläraja 1284

Muu paikal-
lisesti sovittu 
työnvaativuu-
den määritys-
tapa

Työkohtaiset 
tuntipalkat
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Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaati-
vuusryhmissä 1.3.2015 alkaen seuraavat:

Tuntipalkat  
senttiä/tunti

alaraja 876
yläraja 1294

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan 
käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Karkearyhmittely
Mom. 3. Karkearyhmittelyn käyttämisestä on sovittava 
työnantajan ja työntekijöiden välillä.

Soveltamisohje:
 Työpaikan työt sijoitetaan vaativuutensa perusteel-

la vaativuusjärjestykseen. Määritys tapahtuu töiden 
vaatiman oppimisajan, vastuun ja työolosuhteiden 
perusteella.

Töille määritetään vaativuusryhmät seuraavien määritel-
mien perusteella:

I Työt, jotka edellyttävät lyhyehköä käytännön koke-
musta, normaalia vastuuta ja jotka tehdään tavanmu-
kaisissa työtiloissa.

II Työt, jotka edellyttävät normaalia ammattitaitoa ja 
melkoista vastuuta työn sujumisesta, sekä vaikeissa 
olosuhteissa tehtävät lyhyehköä kokemusta edellyttä-
vät työt.

III  Työt, jotka edellyttävät monipuolista ja hyvää am-
mattitaitoa ja suurta vastuuta työn sujumisesta. Hyvää 
ammattitaitoa ja melkoista vastuuta edellyttävät työt 
vaikeahkoissa työolosuhteissa. Tähän ryhmään kuu-
luvat myös vaikeissa olosuhteissa tehtävät normaalia 
ammattitaitoa ja melkoista vastuuta edellyttävät työt.

Karkea- 
ryhmittely

Vaativuus- 
ryhmät
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Työkohtaiset tuntipalkat
Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) ovat työnvaativuus-
ryhmissä, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 
1.3.2014 alkaen seuraavat:

Työnvaativuus-
ryhmä

Työkohtainen 
tuntipalkka

I 869
II 1006
III 1165

Työkohtaiset tuntipalkat (senttiä/tunti) työnvaativuusryh-
missä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista sovittu, 
1.3.2015 alkaen seuraavat:

Työnvaativuus-
ryhmä

Työkohtainen 
tuntipalkka

I 876
II 1014
III 1174

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset tuntipalkat otetaan 
käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien 

Soveltamisohje:
 Paikallisesti sovittujen työkohtaisten tuntipalkkojen 

työnvaativuusryhmä I työkohtaisen tuntipalkan tulee 
olla pienempi kuin työehtosopimuksessa sovittu II 
työnvaativuusryhmän työkohtainen tuntipalkka.

 Työnvaativuusryhmien I, II ja III keskinäinen porras-
tus suositellaan tehtäväksi käyttäen samaa suhteellis-
ta porrastusta kuin liittojen sopimissa työkohtaisissa 
tuntipalkoissa on käytetty.

 Sovittaessa karkearyhmittelyn työkohtaisista tuntipal-
koista paikallisesti, ei KR III:n työkohtaista tuntipalk-
kaa kuitenkaan tule sopia töiden vaativuusryhmittelyn 
TVR 9 työkohtaista tuntipalkkaa suuremmaksi.

Työkohtaiset  
tuntipalkat
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8 § 
Työntekijän palkka 

Täysin työkykyinen ja 18 vuotta täyttänyt työntekijä
Työntekijän peruspalkka 
Mom. 1. Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä hen-
kilökohtainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen pal-
kan osuuteen.

Työkohtainen palkan osuus
Mom. 2. Työntekijän työkohtainen palkan osuus määrite-
tään hänen säännönmukaisesti tekemiensä töiden perus-
teella. Em. palkan osuuden suuruus määräytyy sen työn-
vaativuusryhmän työkohtaisen tuntipalkan perusteella, 
johon kuuluvat työt edustavat suurinta osuutta tehdyistä 
töistä.

Soveltamisohje:
 Mikäli mikään työnvaativuusryhmä ei muodostu sel-

västi suurimmaksi ja työntekijä tekee useampaan kuin 
kahteen työnvaativuusryhmään kuuluvia töitä, tulee 
määritysajanjakson olla puoli vuotta. Ellei mikään 
työnvaativuusryhmä tällöinkään muodostu selvästi 
suurimmaksi, määritetään työnvaativuusryhmä teh-
tyjen töiden ajallisesti painotetun keskiarvon avulla.

 Ohjeena töitä jaettaessa on pidettävä sitä, että työnte-
kijälle ohjataan sellaisia töitä, jotka vastaavat hänel-
le säännönmukaisesti kuuluvien töiden vaativuutta.

 Töiden ohjauksen periaatteena on myös se, että työn-
tekijälle pyritään ohjaamaan hänen työsuoritustensa 
paranemisen myötä vaativampia töitä.

18 vuotta 
täyttänyt 
työntekijä
Työntekijän  
peruspalkka

Työkohtainen 
palkan osuus

Erityis- 
tapaukset
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Palkkaryhmät
Mom. 3. Palkkaryhmät ovat A, B ja C:

A Tähän ryhmään kuuluvat ne työntekijät, jotka pääasi-
assa tekevät erittäin vaativia ammattitöitä.

B Tähän ryhmään kuuluvat ne työntekijät, jotka pääasi-
assa tekevät vaativia ammattitöitä.

C Tähän ryhmään kuuluvat ne työntekijät, jotka pääasi-
assa tekevät tavanomaisia ammattitöitä. 

Soveltamisohje:

 Erittäin vaativia ammattitöitä ovat työt, jotka sijoittu-
vat töiden vaativuusryhmittelyssä portaille 7, 8 ja 9, 
karkearyhmittelyssä portaalle III ja muuta työnvaa-
tivuuden määrittämistapaa käytettäessä vastaaville 
portaille.

 Vaativia ammattitöitä ovat työt, jotka sijoittuvat töi-
den vaativuusryhmittelyssä portaille 4, 5 ja 6, karke-
aryhmittelyssä portaalle II ja muuta työnvaativuuden 
määrittämistapaa käytettäessä vastaaville portaille.

 Ammattitöitä ovat työt, jotka sijoittuvat töiden vaati-
vuusryhmittelyssä portaille 1, 2 ja 3, karkearyhmitte-
lyssä portaalle I ja muuta työnvaativuuden määrittä-
mistapaa käytettäessä vastaaville portaille.

 Mikäli työnvaativuusryhmien lukumäärä on töiden 
vaativuusryhmittelyssä muu kuin 9, sovelletaan edel-
lä olevaa jaottelua vastaavasti korjattuna.

Palkkaryhmät  
ja niiden  
määritelmät
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Henkilökohtainen palkan osuus
Mom. 4.  Henkilökohtainen palkan osuus määritetään 
työn kannalta merkityksellisten pätevyystekijöiden pe-
rusteella. Pätevyystekijät ovat ammatinhallinta, monitai-
toisuus, työtulos ja huolellisuus.

Ammatinhallinta määritetään tarkastelemalla työntekijän 
taitoa suoriutua työn tekemiseen liittyvistä työskentelyta-
paa ja työmenetelmää sekä niiden kehittämistä koskevis-
ta valintatilanteista.

Monitaitoisuus määritetään arvioimalla työntekijän ky-
kyä ja käytettävyyttä tehdä erilaisia töitä organisaatiossa 
sekä valmiutta kehittää näitä taitoja.

Työtulos määritetään vertaamalla työntekijän aikaansaa-
maa työtulosta työlle määriteltyyn normaaliin työtulok-
seen.

Huolellisuuden määrittelyssä otetaan huomioon ohjeiden 
noudattaminen, työpaikkajärjestyksen ylläpito ja työ-
aikojen noudattaminen siten, ettei työtuntijärjestelmästä 
poiketa ilman hyväksyttyä syytä.

Soveltamisohje:

 Liitot suosittavat, että ammatinhallinnan ja moni-
taitoisuuden määrityksessä otetaan myös huomioon 
työntekijän kyky ja käytettävyys muiden työntekijöi-
den opastamisessa ja perehdyttämisessä.

Henkilökohtainen palkan osuus määritellään niin pian 
kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään neljän kuukau-
den kuluttua työsuhteen alkamisesta. Ennen henkilökoh-
taisen palkan osuuden määritystä työntekijän peruspalk-
kana käytetään työkohtaista palkan osuutta.

Henkilö- 
kohtainen  
palkan osuus

Ammatin- 
hallinta

Moni- 
taitoisuus

Työtulos

Huolellisuus
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Soveltamisohje:

 Työntekijöiden henkilökohtaisten palkan osuuksien 
määritys tehdään esimiehen suorittaman ammatin-
hallinnan, monitaitoisuuden, työtuloksen ja huolelli-
suuden määrittelyn perusteella.

 Työntekijän henkilökohtaisen palkan osuuden tulee 
vastata hänen ammatinhallintaansa, monitaitoisuut-
taan, työtulostaan ja huolellisuuttaan. Tämä todetaan 
säännöllisin väliajoin tapahtuvissa uudelleenmääri-
tyksissä.

 Työnantaja laatii paikallisen mittausjärjestelmän, 
jonka sisältö käsitellään työntekijöiden edustajien 
kanssa.

 Mittausjärjestelmää laadittaessa työn kannalta mer-
kityksellisistä tekijöistä ammatinhallinta, monitaitoi-
suus, työtulos ja huolellisuus valitaan vähintään kak-
si työpaikkakohtaiseen mittausjärjestelmään. Tekijä 
voidaan tarvittaessa jakaa kahteen alatekijään ellei 
ole perusteltua tarvetta jakaa useampaan.

 Koulutuksen avulla esimiehille annetaan riittävä 
osaaminen järjestelmän oikeaan käyttöön ja sovelta-
miseen.

Työpaikalla selvitetään jokaiselle työntekijälle ne peri-
aatteet, joiden mukaan henkilökohtaiset palkan osuudet 
porrastuvat.

Työntekijälle selvitetään henkilökohtaisen palkan osuu-
den määräytymisperusteet.

Henkilökohtainen palkan osuus on suuruudeltaan vähin-
tään 3 % ja enintään 25 % työntekijän työkohtaisesta pal-
kan osuudesta.

Selvitys  
työntekijälle

Määrä
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Työntekijöiden henkilökohtaisten palkan osuuksien mää-
ritys on riippumaton työn tai työtehtävän vaativuudesta. 
Tämä tarkoittaa sitä, että sekä vaativissa että vähemmän 
vaativissa töissä ja työtehtävissä voi esiintyä eritasoisia 
pätevyyksiä.

Työpaikkakohtaisesti työntekijöille määriteltyjen hen-
kilökohtaisten palkan osuuksien prosenttilukujen kes-
kiarvo porrastusryhmittäin on 11 – 17 prosentin välillä. 
Keskiarvon toteutuminen todetaan kaikkia työntekijöitä 
koskevien määritysten yhteydessä.

Alle 50 työntekijän työpaikoilla kaikki työntekijät kuulu-
vat samaan porrastusryhmään.

Vähintään 50 työntekijän työpaikoilla porrastusryhminä 
käytetään palkkaryhmiä. Alle 20 työntekijän palkkaryh-
mät yhdistetään viereisen palkkaryhmän kanssa yhteisek-
si porrastusryhmäksi.

Soveltamisohje:
 Henkilökohtaisten palkan osuuksien määrityksessä on 

käytettävä porrastusryhmittäin koko sovellutusaluetta 
3 – 25 %. Mitä suuremmasta työpaikasta on kyse, sen 
todennäköisemmin henkilökohtaisten palkan osuuksi-
en porrastus on normaalijakautuman kaltainen.

 Pääluottamusmiehelle annetaan selvitys henkilökoh-
taisten palkan osuuksien porrastuksesta (Luottamus-
miessopimus 8 § B-kohta).

Opiskelijat, alle 18-vuotiaat työntekijät, harjoittelijat 
ja työrajoitteiset
Mom. 5.
Opiskelijat, nuoret työntekijät ja harjoittelijat
Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pä-
tevyyden perusteella vähintään portaan 2 mukaista tun-
tipalkkaa.

Porrastus- 
ryhmät
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Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat porraste-
taan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden aikana 
15 vuotta täyttävälle työntekijälle maksetaan portaan 1 
mukaista palkkaa.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tunti-
palkat (senttiä/tunti) ovat 1.3.2014 alkaen seuraavat:

senttiä/tunti
Porras 1 751
Porras 2 788
Porras 3 828
Porras 4 869

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tunti-
palkat (senttiä/tunti) ovat 1.3.2015 alkaen seuraavat: 
 

senttiä/tunti
Porras 1 757
Porras 2 795
Porras 3 834
Porras 4 876

Työpaikkakohtaisesti tuntipalkat otetaan käyttöön pal-
kankorotuksen ajankohdasta lukien.

Pykälissä 7 ja 8 mainituista palkoista voidaan poiketa 
sellaisten työsuhteessa olevien harjoittelijoiden suhteen, 
joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta. 

18 vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on 
kuitenkin oltava vähintään alimman työnvaativuusryh-
män suuruinen.
Soveltamisohje:

 Opiskelijoilla tarkoitetaan ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimusopis-
kelijoita ja työsuhteessa olevia alan ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoita.

Nuoret  
työntekijät
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 Mikäli opiskelija, alle 18-vuotias työntekijä tai har-
joittelija tekee suorituspalkkatyötä, hänen palkkauk-
sessaan noudatetaan käytössä olevia yksikköhintoja, 
mikäli toisin ei sovita.

 Henkilölle, joka on työsuhteessa oppisopimusta sol-
mittaessa, maksetaan opiskelijapalkkana hänen pe-
ruspalkkaansa, ellei paikallisesti sovita sitä korkeam-
masta palkasta.

Mom. 6. 
Työrajoitteiset
Pykälässä 7 mainituista palkoista voidaan poiketa sel-
laisten työntekijöiden suhteen, joiden työkyky kyseisessä 
työssä sairauden tai muun syyn takia on pysyvästi alen-
tunut.

9 § 
Palkkaustavat
Mom. 1. Palkkaustavat jaetaan aikapalkkaan ja suoritus-
palkkoihin.

Suorituspalkkaustapoja ovat suora urakka, osaurakka ja 
palkkiopalkka.

Käytettävät palkkaustavat
1 liittojen yhteisesti laatimat ja sopimat, soveltamisoh-

jeessa mainitut palkkaustavat
2 paikallisesti työnantajan ja työntekijäpuolen välillä 

sovitut ja kirjatut palkkaustavat
3 työkohtaisesti työnantajan ja asianomaisen työnte-

kijän tai asianomaisten työntekijöiden välillä sovittu 
palkkaustapa. Tämä palkkaustapa tulee saattaa luotta-
musmiehelle tiedoksi.

Työrajoit- 
teiset

Palkkaus- 
tavat

8-9 §
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Soveltamisohje:

 Liittojen yhteisesti laatimat ja sopimat palkkaustavat 
ovat:
1 Aikapalkka 
2 Suorituspalkka 
 2.1 Suora urakka 
 2.2 Osaurakka 
  1 kiinteä osuus 75 % 
   muuttuva osuus 25 % 
  2 kiinteä osuus 50 % 
   muuttuva osuus 50 % 
 2.3 Palkkiopalkka 
  1 kiinteä osuus 85 % 
   muuttuva osuus 15 % 
  2 kiinteä osuus 70 % 
   muuttuva osuus 30 % 
  3 kiinteä osuus 
   suurempi kuin 90 %

 Osaurakan ja palkkiopalkan kiinteä osuus voi olla 
joko työkohtainen tai työ- ja henkilökohtainen. Kiin-
teän osuuden pätevyysosa porrastetaan tuotannon 
sujumisen kannalta keskeisten tekijöiden, kuten esim. 
monitaitoisuuden perusteella.

 Mikäli työnantajan ja asianomaisen työntekijän vä-
lillä ei päästä yksimielisyyteen työhön sovellettavasta 
palkkaustavasta, käytetään paikallisten osapuolten 
tai liittojen välillä sovittuja palkkaustapoja.

 Jos syntyy erimielisyyttä siitä, onko käytetty palk-
kaustapa kohtien 1 ja 2 palkkaustapojen mukainen, 
asia tulee selvittää työehtosopimuksen neuvottelujär-
jestyksen mukaisesti.

Työkohtaisen palkkaustavan valinta perustuu työn omi-
naisuuksiin ja teknillisiin edellytyksiin. Näitä ovat mm. 
työn luonne, työmenetelmä ja sen vakiintuneisuus, suori-
tusnormien täsmällisyys sekä tuotannon häiriöt.

Palkkaus-
tavan  
valinta

9 §
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Käytettyjen palkkaustapojen rakenteesta tulee antaa työn-
tekijälle riittävän yksityiskohtainen kirjallinen selvitys, 
jos hän sitä pyytää.

Aikapalkka
Mom. 2. Aikapalkkatyöstä maksetaan työntekijälle hen-
kilökohtainen aikapalkka, joka on vähintään peruspalkan 
suuruinen.

Soveltamisohje:

 Työntekijän henkilökohtainen aikapalkka muodostuu 
peruspalkasta ja mahdollisesta aikapalkkaosuudes-
ta.

 Aikapalkkaosuuksien tulee tukea peruspalkan mää-
rityksessä noudatettavia periaatteita. Osuus voidaan 
porrastaa esimerkiksi henkilökohtaisen palkan osuu-
den periaatteiden mukaisesti.

 Työntekijälle vahvistettua henkilökohtaista aikapalk-
kaa ei hänen peruspalkkansa muuttuessa muuteta ai-
empaa pienemmäksi ilman työsopimuslaissa tarkoi-
tettua asiallista ja painavaa syytä, ellei työntekijän 
kanssa toisin sovita.

Työpaikoilla, joilla on käytössä sekä aika- että suoritus-
palkkoja, aikapalkkaisten ja suorituspalkkaisten työnte-
kijöiden palkkojen kehitys todetaan vuosittain pääluot-
tamusmiehen kanssa käytävissä keskusteluissa. Mikäli 
palkkojen kehityksissä havaitaan merkittäviä eroja, ero-
jen syyt selvitetään ja tehdään mahdollisia korjauksia.

Soveltamisohje:

 Aika- ja suorituspalkkojen kehitys todetaan esimer-
kiksi pääluottamusmiehelle luottamusmiessopimuk-
sen 8 §:n mukaan annettavien IV vuosineljänneksen 
palkkatilastotietojen perusteella tilastojen valmistut-

Aikapalkka

Aikapalkkojen  
kehitys

9 §
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tua, mikäli paikallisesti ei sovita muusta tarkastelu-
ajankohdasta.

Suorituspalkka
Mom. 3. Suorituspalkkatyön hinnoittelu perustuu tehtä-
vän työn työkohtaiseen tuntipalkkaan ja suoritusnormiin.

Urakkatyön hinnoittelun on oltava sellainen, että työn-
tekijän työskennellessä normaalilla urakkatyövauhdilla 
hänen palkkansa on 20 % työn työkohtaista tuntipalkkaa 
korkeampi.

Palkkiotyön hinnoittelun on oltava sellainen, että työn-
tekijän palkka on hänen aikaansaadessaan normaalin 
palkkiotyötuloksen 15 % työn työkohtaista tuntipalkkaa 
korkeampi.

Soveltamisohje:

 Työntekijän työskennellessä normaalilla urakkatyö-
vauhdilla hänen palkkansa on 20 % työn työkohtaista 
tuntipalkkaa korkeampi myös sellaisissa palkkiopalk-
katöissä, joissa työntekijän normaalia urakkatyö-
vauhtia vastaava työmäärä voidaan määritellä esi-
merkiksi työnmittauksen avulla.

 Kaikissa muissa palkkiopalkkatöissä tulee normaalia 
palkkiotyötulosta vastaavan hinnoittelupalkan olla 
15 % työn työkohtaista tuntipalkkaa korkeampi. Tä-
män kappaleen mukaisten palkkiopalkkojen perustei-
ta ovat mm:

 - koneen tai prosessin käyttöaste tai saanto
 - raaka-aineiden säästö
 - energian (esim. veden, sähkön tai ilman)  

 säästö.

Suoritus- 
palkka

Hinnoittelu-
peruste ja 
-säännöt

9 §
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Työntekijällä on ennen suorituspalkkatyön aloittamista ja 
yksikköhinnasta sopimista oikeus saada tiedot työn palk-
kaperusteista ja palkan muodostumisesta.

Soveltamisohje:

 Suorituspalkkatyö on etukäteen rajattu, tarkoituk-
senmukainen työkokonaisuus, jonka suuruus riippuu 
tuotannon ohjauksesta. Se voi poiketa valmistuserän 
suuruudesta. 

 Suorituspalkkatyön määrä ilmoitetaan työntekijäl-
le ennen työn alkamista yksikköhinnan määrityksen 
perustana olevina yksikköinä tai se rajataan päät-
tymään tiettyyn kellonaikaan, esimerkiksi työvuoron 
päättymiseen. Niiden suorituspalkkatöiden osalta, 
joissa työn määrää ei voida ennalta ilmoittaa, selvi-
tetään tehdyn työn määrä palkanmaksukausittain.

 Työntekijälle tai työntekijäryhmälle annettavasta kir-
jallisesta työmääräimestä tulee ilmetä sekä suoritus-
palkkatyön määrä että yksikköhinta.

Työnantaja sopii suorituspalkkatyön yksikköhinnan en-
nen työn alkamista sen työntekijän tai niiden työntekijöi-
den kanssa, joille suorituspalkkatyö tarjotaan. Välttämät-
tömän syyn vaatiessa yksikköhinta voidaan sopia myös 
työn kuluessa, kuitenkin viimeistään ennen kuin puolet 
ko. työstä on tehty.

Jos tehtävän työn yksikköhinnasta ei päästä sopimukseen, 
noudatetaan työehtosopimuksen mukaista hinnoittelua.

Hinnoitteluun vaikuttavien tekijöiden pysyessä muuttu-
mattomina pidetään yksikköhinta ennallaan. Yksikköhin-
nan tulee vastata todellisia olosuhteita ja menetelmiä.

Ryhmäkohtaisissa suorituspalkoissa saa työntekijä, ellei 
toisin sovita, osuutensa muuttuvasta palkan osuudesta 

Tietojen  
saantioikeus

Yksikkö- 
hinnasta  
sopiminen

Yksikkö- 
hinnan  
pysyvyys

Ryhmä- 
suoritus-
palkan jako
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suhteessa työkohtaisen palkan osuutensa suuruuteen ja 
siihen työtuntilukuun, jolla hän on osallistunut ryhmätyö-
hön. Työntekijät voivat myös keskenään sopia muuttuvan 
palkan osuuden tasajaosta.

Suorituspalkkatyöstä maksetaan työntekijälle vähintään 
peruspalkka.

Jos työntekijän suorituspalkkatyö keskeytyy eikä seuraa-
vaa työtä tehdä suorituspalkalla, maksetaan hänelle tästä 
työstä henkilökohtaista aikapalkkaa.

Pöytäkirjamerkintä:

 Jos työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu 
keskeyttämään aloittamansa sovitun suoran urakan 
muun työn takia ilman ennakkotietoa eikä keskeytyk-
sen aiheuttanutta työtä voida järjestää suorituspal-
kalla, maksetaan työntekijälle tästä työstä hänen kes-
kituntiansionsa mukainen palkka, kuitenkin enintään 
kuudelta työpäivältä.

10 § 
Erilliset lisät

A  Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa
Mom. 1. Työolosuhteet otetaan huomioon työn vaati-
vuutta määriteltäessä.

Jos työskentelyolosuhteissa esiintyy selvästi havaittavaa 
tilapäistä poikkeamaa, jota ei ole otettu huomioon työn 
vaativuutta määriteltäessä, maksetaan haitan suuruuden 
perusteella määriteltyä erillistä lisää, joka on enintään 57 
senttiä/tunti sen palkanmaksukauden alusta, jonka alka-
mispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen.

Palkkatakuu

Suoritus- 
palkkatyön 
keskeytyminen

Suoran urakan 
keskeyttämi-
nen työnanta-
jan määräyk-
sestä

Tilapäinen 
poikkeama
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Soveltamisohje:

 Erillistä lisää maksetaan niiltä tunneilta, jolloin tila-
päistä poikkeamaa työolosuhteissa esiintyy.

B  Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus
Mom. 2.  Jos työskentelyolosuhteissa esiintyy sellais-
ta poikkeuksellista haittaa tai hankaluutta, jota ei voida 
ottaa huomioon työn vaativuutta määriteltäessä, työnte-
kijälle maksetaan haitan suuruuden perusteella erillistä 
lisää, joka on vähintään 43 senttiä/tunti sen palkanmak-
sukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai lä-
hinnä sen jälkeen.

Soveltamisohje:
 Tässä momentissa tarkoitettu lisä maksetaan niiltä 

tunneilta, jolloin poikkeuksellista haittaa tai hanka-
luutta esiintyy.

C  Vuorotyö, ilta- ja yötyö
Mom. 3.  Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan ilta- ja 
yövuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää (senttiä/tunti) 
seuraavasti sen palkanmaksukauden alusta, jonka alka-
mispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen:

iltavuoro (esim. klo 14 - 22) 115 senttiä/tunti
yövuoro (esim. klo 22 - 06) 211 senttiä/tunti

Vuorotyölisä voidaan vuoroja kohti jakaa toisinkin, mut-
ta vuorokautta kohti maksettavan lisäkorvauksen on yh-
teensä vastattava yllä mainittuja määriä.

Poikkeuk- 
sellinen  
haitta tai  
hankaluus

Vuorotyö

10 §
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Mom. 4.  Työstä, joka ei ole vuoro-, yli- eikä hätätyötä, 
maksetaan

- klo 18-23 välisenä aikana tehdystä työstä iltavuoron 
lisää vastaava korvaus ja

- klo 23-06 välisenä aikana tehdystä työstä yövuoron 
lisää vastaava korvaus.

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa 
kaksi- tai yksivuorotyössä työskentelevälle työntekijälle 
maksetaan hänen kultakin lauantaityövuorokauden ai-
kana tekemältään säännöllisen työajan tunnilta erillinen 
lisä, jonka suuruus on 211 senttiä/tunti sen palkanmak-
sukauden alusta, jonka alkamispäivä 1.3.2014 tai lähinnä 
sen jälkeen.

Tätä lisää ei oteta huomioon työehtosopimuksen 11 §:n 
mukaista keskituntiansiota laskettaessa.

D  Palvelusvuosilisä
Mom. 5. Ellei paikallisesti palvelusvuosilisän maksami-
sen ajankohdasta muuta sovita, maksetaan työntekijälle 
joulukuun 1. päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun 
yhteydessä palvelusvuosilisää sen mukaan, kuinka kauan 
hänen työsuhteensa on tätä joulukuuta edeltävän marras-
kuun loppuun mennessä yhtäjaksoisesti kestänyt.

Soveltamisohje:

 Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työntekijöitä 
yleisesti koskevaa palvelusvuosilisän maksutapaa.

Ilta- ja yötyö

Keskeytymät-
tömän sekä 
jatkuvan vuo-
rotyön lisä

Palvelus- 
vuosilisä

10 §
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Lisä määräytyy seuraavasti:

Työsuhteen kesto Lisänä maksettava euromäärä 
 lasketaan kaavasta:
10 mutta ei 15 vuotta 2  x  Lkk  x  KTA
15 mutta ei 20 vuotta 4  x  Lkk  x  KTA
20 mutta ei 25 vuotta 6  x  Lkk  x  KTA
25 vuotta tai enemmän 8  x  Lkk  x  KTA
kaavassa

Lkk on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oi-
keuttavien kuukausien lukumäärä

KTA on työehtosopimuksen 11 §:ssä tarkoitettu kolman-
nen  neljänneksen keskituntiansio.

Soveltamisohje:

 Osa-aikatyötä tekevän työntekijän palvelusvuosilisän 
suuruus lasketaan siten, että kerrotaan viikon sään-
nöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä 
edellä olevan kaavan mukaan laskettu palvelusvuosi-
lisä.

Se, kuuluuko työntekijä lisän soveltamispiiriin ja minkä 
perusteen mukaisesti mahdollinen lisä hänelle suorite-
taan, todetaan vuosittain 30.11. Tällöin todettua perus-
tetta noudatetaan seuraavaan tarkastusajankohtaan asti. 
Työsuhteen kestoa ja yhdenjaksoisuutta määriteltäessä 
noudatetaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä.

Soveltamisohje:

 Jos työntekijä on siirtynyt kokoaikatyöstä osa-aika-
työhön tai osa-aikatyötä tehnyt työntekijä kokoaika-
työhön edellisen perusteen toteamishetken (30.11.) 
jälkeen, suhteutetaan edellä olevan kaavan mukaan 
laskettu palvelusvuosilisä siten, että sen katsotaan 
jakautuvan kahteentoista osaan ja niiltä täysiltä kuu-
kausilta, joina työntekijä on ollut sanottuna ajanjak-

Perusteen 
toteaminen

10 §
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sona osa-aikainen, kerrotaan tätä vastaava suhteel-
linen osuus palvelusvuosilisästä osa-aikatyön työ-
viikon säännöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40 
osamäärällä.

Mikäli lisän soveltamispiiriin kuuluvan työntekijän työ-
suhde päättyy ennen lisän vuosittaista maksua, maksetaan 
työntekijälle lopputilin yhteydessä edeltävän joulukuun 
alusta laskettuna kultakin sellaiselta kuukaudelta, jolta 
työntekijä on ansainnut vuosilomaa, 1/12 siitä summasta, 
joka hänelle viimeksi palvelusvuosilisänä maksettiin.

Palvelusvuosilisä maksetaan erillisenä lisänä. Sitä ei ote-
ta huomioon työehtosopimuksen 11 §:n mukaista eikä 
lomapalkkasopimuksen 2 §:n 1. kohdan mukaista keski-
tuntiansiota laskettaessa.

Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuo-
sittain sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosi-
lisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa 
voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkastusajankohdan 
jälkeen. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan ajan-
kohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä 
noudatetaan. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Pääluotta-
musmiehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä.

Vapaan ajalta maksetaan työntekijälle keskituntiansiota 
vastaava korvaus.

E   Tulospalkkio ja tulospalkkiolisät
Mom. 6. Työnantaja voi täydentää aika- ja suorituspalk-
koja tulospalkkiolla, jonka perusteena ovat yleensä toi-
minnalliset tavoitteet, kuten tuottavuuden parantaminen 
ja kehitystavoitteiden saavuttaminen. 
Tulospalkkiolisää ei oteta huomioon laskettaesa työn-
tekijän 11 §:n mukaista keskituntiansiota. Tällöin koko 
tulospalkkio maksetaan työntekijöille kertakorvauksena.

Työsuhteen 
päättyminen

Käsittely 
palkka- 
hallinnossa

Peruste
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Ennen tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoa työnanta-
jan tulee antaa työntekijöille riittävä selvitys sen sisäl-
löstä, tarkoituksesta ja tavoitteista sekä maksuperusteista.
Tulospalkkion käyttöönotosta sovitaan paikallisesti ja se 
kirjataan.
Työntekijälle maksettu tulospalkkiolisä otetaan huomi-
oon laskettaessa vuosilomapalkkaa ja –korvausta, mikäli 
tulospalkkiolisän laskentaperuste ei näitä sisällä.
Tulospalkkiolisiin ei sovelleta työehtosopimuksen pal-
kankorotusmääräyksiä.
F   Erilliset palkkiot
Mom. 7. Työntekijälle, joka hyväksyttävästi suorittaa 
yhdessä sovitun kaivosalan ammattitutkinnon tai erikois-
ammattitutkinnon, maksetaan tutkinnon suorittamista 
seuraavan palkanmaksukauden yhteydessä ammattitut-
kintopalkkio, jonka suuruus on: 
Ammattitutkinto 200 euroa
Erikoisammattitutkinto 300 euroa

Pöytäkirjamerkintä:
 Tämän lisäksi työntekijän suorittamasta ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnosta on tietyin edellytyksin mah-
dollista saada koulutusrahaston maksama ammatti-
tutkintostipendi, määrältään 366 euroa 1.8.2011 jäl-
keen suoritetun tutkinnon osalta. 

G.  Kaivoslisä
Mom. 7.  Kaikille kaivoksissa maan alla työskenteleville 
maksetaan kaivoslisää 148 senttiä tunnilta sen palkan-
maksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai 
lähinnä sen jälkeen.
10a § 
Palkanmääritysjakson muuttaminen
Palkanmääritysjaksolla tarkoitetaan ajanjaksoa, jota koh-
ti palkka on määritetty. Näitä ovat esimerkiksi tunti, kausi 
ja kuukausi.

Käyttöönotto

Vuosiloma-
palkka ja 
lomakorvaus
Yleiskorotus
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palkkio
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Perusmääritysjakson pituus on tunti. Muun määritysjak-
son käyttöönotosta sovitaan työnantajan ja pääluottamus-
miehen välillä ja se kirjataan.
Käytössä oleva muu kuin perusmääritysjakso voidaan 
irtisanoa päättymään vähintään kuuden kuukauden siir-
tymiskauden kuluttua, jos siihen on perusteltu syy.
Ennen määritysjakson muuttamista työnantajan tulee an-
taa työntekijöille selvitys muutoksen tavoitteista, sisäl-
löstä ja käytännön menettelytavoista.

Silloin kun määritysjakson pituus muuttuu, työntekijän 
peruspalkan rakenne säilyy entisellään. Jakson pituuden 
muutos ei saa haitallisesti vaikuttaa työntekijöiden nor-
maaleihin palkkatuloihin.

11 § 
Keskituntiansio
Mom. 1.  Tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansiota 
käytetään laskentatekijänä palkan ja korvausten maksa-
misessa siten kuin tässä työehtosopimuksessa erikseen 
määrätään.

Työntekijän, jonka palkka on määritelty jonkun muun 
aikatekijän kuin tunnin perusteella (viikko, kausi, kuu-
kausi) keskituntiansiota ei lasketa. Ansionmenetyksen 
korvaamisen, yli- ja sunnuntaityölisän, viikkovapaakor-
vauksen ja eräiden korvausten maksamisessa noudate-
taan liitteen mukaisia määräyksiä palkanmaksusta kuu-
kausipalkkana. (Ks. s. 201-208).

Mom. 2.  Työntekijän keskituntiansio lasketaan siten, että 
hänelle kunkin vuosineljänneksen aikana tehdyltä työ-
ajalta aika- ja suorituspalkkojen mukaan kertynyt ansio 
mahdollisine erillisine lisineen, tulos- ja voittopalkki-
oita, yli- , sunnuntaityö- ja työajan tasaamislisiä lukuun 
ottamatta, jaetaan tehtyjen työtuntien kokonaismäärällä.

Keskitunti-
ansion  
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Jos tuntipalkkainen työntekijä 4 momentin nojalla käy-
tettävän vuosineljänneksen aikana on ollut työssä vähem-
män kuin 160 tuntia, keskituntiansiota ei tältä vuosinel-
jännekseltä lasketa.

Pitkäaikaisesta, eri vuosineljänneksille jakautuneesta suo-
rituspalkasta saatu kokonaisansio voidaan keskituntian-
siota laskettaessa jakaa tehtyjen työtuntien osoittamassa 
suhteessa kyseisten vuosineljännesten kesken, mikäli suo-
rituspalkkaan käytettyjen työtuntien lukumäärä tällöin on 
tiedossa.

Mom. 3.  Jos keskituntiansio on peruspalkkaa pienem-
pi, maksetaan 1 momenttiin perustuva palkka tai korvaus 
kuitenkin peruspalkan mukaan.

Uudelle tuntipalkkaiselle työntekijälle maksetaan 1 mo-
menttiin perustuva palkka tai korvaus enintään neljän kuu-
kauden ajan hänen henkilökohtaisen aikapalkkansa mu-
kaan. Tuntipalkkaiselle työntekijälle, jolle 2 momentin 2. 
kappaleen mukaan ei keskituntiansiota ole laskettu esim. 
sairauden tai suoritetun asevelvollisuuden takia, makse-
taan vastaavasti viimeksi lasketun keskituntiansion mu-
kaan tai henkilökohtaisen aikapalkan mukaan, jos tämä 
on korkeampi.

Soveltamisohje:

 Keskituntiansiota säännöllisenä työaikana käytettä-
essä maksetaan sen lisäksi erilliset lisät työehtosopi-
muksen sitä edellyttäessä.

Mom. 4.  Edellisten momenttien mukaan laskettujen eri 
vuosineljännesten keskituntiansioita käytetään seuraavas-
ti:

- helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana edellisen vuoden 
IV vuosineljänneksen keskituntiansiota,

Keskituntian-
sion käyttö-
ajanjakso
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- touko-, kesä- ja heinäkuun aikana vuoden I vuosinel-
jänneksen keskituntiansiota,

- elo-, syys- ja lokakuun aikana vuoden II vuosineljän-
neksen keskituntiansiota sekä

- marras-, joulu- ja tammikuun aikana III vuosineljän-
neksen keskituntiansiota.

Tässä pykälässä mainitut kuukausijaksot ja vuosinel-
jännekset lasketaan alkaviksi ja päättyviksi tilikausien 
mukaan siten, että tilikauden jakautuessa kahdelle yllä 
mainituista kuukausijaksoista tai kahdelle vuosineljän-
nekselle, tilikausi luetaan siihen jaksoon, jolle jakaantuu 
suurempi määrä säännöllisiä työtunteja.

III TYÖNTUTKIMUKSET

12 § 
Työntutkimukset
Mom. 1.  Menetelmien kehittämisen ja työnmittauksen 
tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja sitä 
kautta yritysten kilpailukykyä ja työsuhteiden jatkuvuutta. 
Työtä kehitettäessä ja mitattaessa noudatetaan teknologia-
teollisuuden yleissopimuksen 2. luvun periaatteita. Työn-
tutkimukseen liittyviä menettelytapoja on selvitetty myös 
liittojen julkaisussa Mietintö työn- ja aikatutkimuksista.

Työpaikoilla, joilla työnantaja käyttää työntutkimuksia, 
työnantajan tulee antaa työntekijöiden edustajille riittä-
vä selvitys ja koulutus tutkimustavoista sekä siitä, miten 
tutkimusten tuloksia mahdollisesti sovelletaan työnteki-
jöiden palkkaukseen.

Työnmittauksesta ja sen tarkoituksesta ilmoitetaan asian-
omaiselle työntekijälle ennen tutkimuksen aloittamista.

Työn- 
tutkimusten 
tarkoitus
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Mom. 2. Suorituspalkkauksen yksikköhinnan perustana 
olevan työn aika-arvon eli työarvon on vastattava työpai-
kan todellisia olosuhteita ja menetelmiä.

Osastoilla, joilla työt yleensä on hinnoiteltu työntutki-
muksella, työntekijät voivat ehdottaa myös muiden töi-
den hinnoittelemista tarpeellisen laajuisena suoritettaval-
la työntutkimuksella. Ellei työnantaja esitä perusteltua 
syytä toisenlaiseen ratkaisuun, on tutkimus tehtävä mah-
dollisimman nopeasti.

Mom. 3.  Jos työntutkimuksen perusteella määritetys-
tä yksikköhinnasta on syntynyt erimielisyyttä ja työstä 
suoritetaan tämän vuoksi tarkistustutkimus, selvitetään 
luottamusmiehelle hänen niin halutessaan tutkimuksen 
suoritustapa ja tulokset.

Mom. 4.  Pakkotahtisella työllä tarkoitetaan työtä, jossa 
kone, prosessi, liukutyö tai muut tekijät määräävät etukä-
teen työn suorittamisajankohdan, suoritustavan, -järjes-
tyksen ja -tahdin ja kuormituksen kiinteyden.

Jos työn pakkotahtisuutta ei voida poistaa työnjärjeste-
lyillä ja työnmuotoilun avulla, on työntekijälle järjestet-
tävä taukoja elpymistä ja henkilökohtaisia tarpeita varten. 
Tämä ei saa aiheuttaa keskeytystä työn kulussa. Taukoja 
määriteltäessä on otettava huomioon käytössä olevat hen-
kilökohtaiset apuajat ja muu henkilökohtaiseen elpymi-
seen käytettävissä oleva aika.

IV  TYÖAIKAMÄÄRÄYKSET

13 § Säännöllisen työajan pituus
Mom. 1. Säännöllisen työajan pituus 
Säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia työvuorokau-
dessa ja 40 tuntia työviikossa.

Työntutkimus 
ja työarvo

Tarkistus-
tutkimus

Pakko- 
tahtinen työ
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Työskenneltäessä normaalisti täysaikaisesti eli 40-tunti-
sin työviikoin, tulee työaika päivä- ja kaksivuorotyössä 
tasata siten, että se on

vuonna 2014 keskimäärin  36,2 
vuonna 2015 keskimäärin  36,4 
vuonna 2016 keskimäärin  36,5

enintään kalenterivuoden aikana. 

Työajan tasaamisessa keskimääräiseksi noudatetaan 2 mo-
mentin määräyksiä.

Keskeytyvässä ja keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 
noudatetaan liitteen mukaista sopimusta työajasta kolmi-
vuorotyössä.

Mom. 2. Työajan tasaaminen päivä- ja 
kaksivuorotyössä

1. Työajan tasaaminen
Työajan tasaaminen toteutetaan momentin 1 mukaisiin 
keskimääräisiin viikkotyöaikoihin käynti- ja palveluajat 
turvaten.
Keskimääräinen viikkotyöaika on saatu siten, että STK:n 
ja SAK:n välillä 28.3.1984 ja 15.3.1986 solmittujen so-
pimusten edellyttämät työajan lyhennykset on muutettu 
kalenterivuotta koskevaksi keskimääräiseksi viikkotyö-
ajaksi. Myös arkipyhät sekä juhannus- ja jouluaatto ta-
saavat viikkotyöaikaa.  

Keskimääräinen viikkotyöaika toteutuu antamalla työ-
ajan tasaamisvapaata 12,5 päivää kalenterivuodessa. 
Vuosilomapäiviä ei voida käyttää työajan tasaamiseen.

Ellei työpaikalla toisin sovita, toteutetaan työajan tasaa-
minen pitämällä vapaata työnantajan osoituksen mukaan 
vähintään työvuoro kerrallaan. Keskimääräinen viik-
kotyöaika voi kalenterivuosittain työntekijäkohtaisesti 

Kolmivuoro-
työ

13 §



63

vaihdella riippuen siitä, onko työntekijä mahdollisesti 
siirtänyt tasaamisvapaata seuraavalle vuodelle.

Työajan tasaaminen voidaan paikallisesti sopien toteuttaa 
myös lyhentämällä säännöllistä vuorokautista työaikaa 
taikka eri työajan tasaamisvaihtoehtoja yhdistelemällä.

Ellei työtuntijärjestelmää ole etukäteen vahvistettu, va-
paan antamisen ajankohta ilmoitetaan viimeistään viik-
koa ennen, ellei paikallisesti ennen vapaan pitämistä 
muuta sovita.

Soveltamisohje:
 Vajaatyöllisyystilanteissa käytetään ensisijaisesti työ-

ajan tasaamisvapaata ja tarvittaessa vasta sen jäl-
keen turvaudutaan lomauttamiseen.

 Työtuntijärjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen ja 
koskee sitä aikaa, jolloin käytettävänä työaikamuoto-
na asianomaisessa työkohteessa, osastolla tai työpai-
kalla yleensä on päivä- tai kaksivuorotyö. Siirryttäes-
sä muuhun työaikamuotoon, esim. kolmivuorotyöhön, 
määräytyy työaika siirron jälkeen kyseistä työaika-
muotoa koskevien määräysten mukaan.

 Mikäli työtuntijärjestelmästä ei muuta johdu, työstä 
poissa olevan työntekijän katsotaan saaneen vapaa-
ta, vaikkei poissaoleville ole siitä erikseen ilmoitettu, 
kun koko yritys, sen työosasto tai työryhmä, johon 
työntekijä kuuluu, on tässä sopimuksessa tarkoitettua 
vapaata pitänyt.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tasaamisvapaan 
siirtämisestä annettavaksi viimeistään seuraavan vuoden 
loppuun mennessä. Pääluottamusmiehelle annetaan sel-
vitys tasaamisvapaiden siirtokäytännöistä.

Soveltamisohje:
 Siirtämisellä tarkoitetaan sellaista tasaamisvapaata, 

josta tasaamislisää ei ole maksettu. Siirtämisen yh-
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teydessä sovitaan myös tasaamislisän maksamisesta 
vapaan pitämisen yhteyteen. Siirrettävän tasaamis-
vapaan määrästä ja tasaamislisän maksamisajankoh-
dasta voidaan sopia toisin. 

Työajan tasaamisesta keskimääräiseen viikkotyöaikaan ai-
heutuva ansion vähentyminen korvataan siten, että työnte-
kijä ansaitsee jokaiselta tämän sopimuksen tarkoittamassa 
työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen työ-
ajan tunnilta senttimääräisen lisän, joka on 6,3 % työnte-
kijän vuosineljänneksittäin määräytyvästä keskituntian-
siosta. 
Lisä maksetaan myös työnantajan korvattavalta matkus-
tamis- ja koulutusajalta säännöllisen työajan osalta ja 
siltä ajalta, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa 
tai työehtosopimuksen mukaisesti sairausajan palkkaa 
lapsen sairauden vuoksi sekä siltä säännöllisen työajan 
osalta, joka luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta 
kuluu heidän toimiessaan työnantajan kanssa sovituissa 
tehtävissä.

Lisää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopimuksen 
11 §:n 2 momentin mukaista keskituntiansiota.

Ansaitut lisät maksetaan palkanmaksukausittain, ellei 
paikallisesti muuta sovita.

Kuukausipalkkaisen työntekijän osalta tässä momentissa 
tarkoitettu työajan tasaaminen toteutetaan kuukausipalk-
kaa alentamatta.

Pidetyt työajan tasaamispäivät eivät aiheuta vuosiloma-
oikeuden menettämistä.

Mom. 3. Työajan järjestäminen paikallisesti sopien
Työajan sijoittamisella voidaan merkittävästi edistää työ-
paikan koneiden, laitteiden ja muiden voimavarojen hy-

Työajan  
tasaamislisä

Kuukausi-
palkkaiset 
työntekijät

Työajan 
tasaaminen 
ja vuosiloma-
oikeus
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väksikäyttöä samoin kuin työntekijöiden työaikaa koske-
vien toivomusten toteutumista. Työaikajärjestelyt voivat 
tarvittaessa vaihdella esim. vuoden eri aikoina, tuotanto-
osastoittain, kone- tai työntekijäryhmittäin samankin työ-
paikan eri osastoilla.

Erilaisten työaikamuotojen ja eripituisten työaikojen käy-
tön lisääminen sekä useat työajan sijoittamisen vaihtoeh-
dot luovat mahdollisuuksia saada työajat sekä tuotannon 
että työntekijöiden tarpeita vastaaviksi.

Paikallisesti voidaan sopia:

1. säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan 
enimmäispituus 1. momentin 1. kappaleesta poikkea-
vasti

2.  yli vuoden pituisesta tasoittumisjaksosta työaika-
pankkisopimuksessa

3.  työvuorokauden ja työviikon alkaminen
4.  vuorokautisen työajan lepoaika
5.  työtuntijärjestelmän muuttaminen.

Mom. 4. Työtuntijärjestelmä
Etukäteen laadittavasta työtuntijärjestelmästä tulee il-
metä säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan 
sijoittuminen sekä enintään vuoden pituinen ajanjakso, 
jonka kuluessa työaika tasoittuu säännölliseen määrään-
sä. Mikäli säännöllisen työajan sijoittumisen yksityis-
kohtainen ilmoittaminen työtuntijärjestelmässä koko 
tasoittumisjaksoksi on sen pituuden tai työn epäsäännöl-
lisyyden vuoksi erittäin vaikeata, voidaan työtuntijärjes-
telmä tältä osin laatia lyhyemmäksi ajaksi. 

Työtuntijärjestelmää laadittaessa pidetään tavoitteena, 
että työntekijällä on viikon aikana sunnuntain lisäksi toi-
nenkin vapaapäivä. Jos toiseksi vapaapäiväksi määrätään 
kiinteä viikonpäivä, sen tulee, mikäli mahdollista, olla 
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lauantai. Toisen vapaapäivän ollessa liikkuva viikonpäi-
vä, sen tulee ilmetä etukäteen laaditusta työtuntijärjes-
telmästä.

Voimassa olevan työtuntijärjestelmän muuttamisen perus-
teista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan työpai-
kalla työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mukai-
sesti.

Ellei paikallisesti toisin sovita, pysyvästä muutoksesta 
voimassa olevaan työtuntijärjestelmään ilmoitetaan asi-
anomaiselle työntekijälle kaksi viikkoa ennen muutoksen 
toimeenpanoa ja tilapäisestä muutoksesta, mikäli mah-
dollista viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa, kuiten-
kin viimeistään kolmantena muutoksen toimeenpanoa 
edeltävänä päivänä.

Soveltamisohje:
 Muutos on luonteeltaan tilapäinen, jos muutoksen ai-

heuttaneen olotilan lakattua työpaikalla on tarkoitus 
siirtyä takaisin käytössä olevaan työtuntijärjestel-
mään.

 Työajan muuttamista koskevat määräykset eivät kos-
ke hätätyötä tai siihen rinnastettavaa työtä.

Mom. 5. Työajan järjestäminen muutoin kuin 
paikallisesti sopien
Ellei paikallisesti ole 3 momentin mukaisesti sovittu työ-
ajan järjestämisestä, on työaika järjestettävä seuraavasti:

1. Työvuorokausi
Työvuorokausi alkaa päivätyössä klo 7.00. Työviikko al-
kaa maanantaina. Sunnuntaityövuorokausi samoin kuin 
viikkovapaakorvauksen (viikkolepokorvauksen) laske-
misessa käytettävä vuorokausi määräytyvät työvuoro-
kauden mukaan.

Työtunti-
järjestelmän 
muuttaminen

Muutoksesta 
ilmoittaminen

Tilapäisen 
muutoksen 
määritelmä
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2. Päivittäisen työajan sijoitus
Työaika päivätyössä alkaa klo 7.00, ellei työnantaja ole 
tuotannon teknisten syiden sitä perustellusti vaatiessa 
vahvistanut lain ja tämän työehtosopimuksen rajoissa 
muuta työaikaa.

3. Päivittäinen lepoaika
Päivätyössä on tunnin lepoaika, jona aikana työntekijä 
voi poistua työpaikaltaan. 

Kaksivuorotyössä lepoaika on puoli tuntia.

4. Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen
Vuorotyössä tulee työvuorojen säännöllisesti vaihtua ja 
enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin muuttua.

Sovittaessa työntekijä voi työskennellä jatkuvasti myös 
samassa vuorossa.

5. Säännöllisen työajan järjestäminen keskimääräiseksi
Säännöllistä työaikaa keskimääräiseksi järjestettäessä 
noudatetaan enintään vuoden pituista tasoittumisajanjak-
soa.

Mom. 6. Työajan järjestämisessä noudatetaan myös 
seuraavia työaikaa koskevia yleisiä määräyksiä:
1. Työajan seuranta
Työnantaja voi järjestää työajan seurannan. Järjestelyn 
tulee olla sellainen, ettei se aiheuta työntekijöille turhaa 
ajanhukkaa.

2. Arkipyhäviikot ja vapaapäivät
Arkipyhäviikolla on arkipäiväksi sattuvan juhlapäivän 
aaton ja lauantain säännöllinen työaika kahdeksan tuntia, 
lukuun ottamatta pääsiäislauantaita, juhannus- ja joulu-
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aattoa, jotka ovat vapaapäiviä, elleivät tuotannon tekniset 
syyt muuta vaadi.
Uudenvuodenpäivä-, loppiaispäivä-, vapunpäivä-, hela-
torstai-, itsenäisyyspäiväviikon sekä joulun ja pääsiäisen 
jälkeiset lauantait ovat vapaapäiviä töissä, joissa työaika 
muutoinkin on järjestetty kiintein, lauantaiksi osuvin va-
paapäivin.

3. Virvokkeiden nauttiminen
Työntekijä voi työpaikalla nauttia työn tekemisen kannal-
ta sopivimpana aikana kahvia tai virvokkeita.

4. Jaksotyö (periodityö)
Työaikalain 7 §:n mukaisessa työssä säännöllinen työaika 
määräytyy lain 7 §:n mukaan.

5. Yötyö
Yötyötä saadaan teettää työaikalain 26 §:n säännöksiä 
noudattaen tai sopimalla paikallisesti.

Mom. 7. Työaikapankki
Työaikapankilla tarkoitetaan yritys- tai työpaikkatasolla 
käyttöönotettuja työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjes-
telyjä, joissa sovitaan eri osatekijöiden säästämisestä tai 
lainaamisesta sekä yhdistämisestä toisiinsa pitkäjäntei-
sesti. 
Pöytäkirjamerkintä:
 Työaikapankin osatekijöiksi sovittujen erien antamis-

ta koskevat aika- ja muut rajoitteet syrjäytyvät työ-
aikapankkisopimuksella, ellei toisin sovita.

Työaikapankin tarkoituksena on tukea yrityksen tuotta-
vuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten 
työaikatarpeiden huomioon ottamista.

Käsite ja 
tarkoitus
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13 §

Työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta ja yksityiskoh-
dista sovitaan työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä 
kirjallisesti. Työaikapankin käyttöönottosopimuksessa on 
sovittava ainakin 
1.  keitä sopimus koskee
2.  mistä osatekijöistä työaikapankki muodostuu
3.  säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan 

enimmäismäärät
4. työaikasaldon säästämis- ja lainaamisrajat, joiden puit-

teissa säännöllinen työaika voi pidemmällä ajanjak-
solla vaihdella

5.  palkkaperuste, jonka perusteella aikaa ja/tai rahaa sääs-
tetään tai lainataan

6.  työajan tasoittumisjakson pituus
7.  työkyvyttömyyden vaikutuksesta työaikapankkivapaan 

käyttöön.
Sopimukseen tulee myös kirjata säännöllisen vuorokauti-
sen ja/tai viikoittaisen työajan järjestämistä koskevat pe-
riaatteet sekä työajan järjestämiseen liittyvät ilmoitus- ja 
menettelytavat. 

Työpäivän tai sitä pidemmän vapaan antamisajankohdas-
ta sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken. 

Työaikapankin säästämis- ja lainaamisrajat voidaan sopia 
vapaasti. Sovittaessa yli vuoden pituisesta tasoittumis-
jaksosta, saa keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika 
kuitenkin olla enintään työaikalain mukainen. 

Kokonaisina työpäivinä annettavat vapaat luetaan työssä-
olon veroiseksi ajaksi vuosiloman pituutta laskettaessa. 

Työaikapan-
kin käyttöön-
otto

Työaikapankin 
käyttö
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Työaikapankissa olevat saldot tasataan ennen työsuhteen 
päättymistä. Mikäli kuitenkin työsuhteen päättyessä työ-
aikapankissa on säästettyä aika- tai rahasaldoa, ne makse-
taan lopputilin yhteydessä paikallisesti sovitulla tavalla. 
Lainatut aika- ja rahasaldot peritään lopputilissä. 

Pöytäkirjamerkintä:
 Jos työntekijän työsopimus on irtisanottu työnanta-

jasta johtuvasta syystä ja työntekijä on vapautettu 
työvelvoitteestaan koko irtisanomisajaksi, irtisano-
mishetkellä olevaa työaikapankkivelkaa ei peritä ta-
kaisin lopputilistä.

Työaikapankkisopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuu-
kautta, ellei paikallisesti muuta sovita. Työaikasaldojen 
tasaaminen tapahtuu irtisanomisajan puitteissa. Mikäli 
aika- tai rahasaldoja ei ole tasattu irtisanomisajan kulu-
essa, niiden maksaminen ja takaisin periminen suorite-
taan kuten työsuhteen päättyessä, ellei paikallisesti toisin 
sovita.

Tämän momentin määräyksiä voidaan soveltaa myös 
kolmivuorotyössä.

Mom. 8. Työaikalain noudattaminen
Muilta osin noudatetaan voimassa olevan työaikalain sään-
nöksiä.

14 § 
Ylityö, sunnuntaityö ja viikkovapaan aikana tehty 
työ

Mom. 1.  Ylityötä tehdään työaikalaissa säädetyin rajoi-
tuksin.

Ylityökorvaus, jota seuraavassa kutsutaan ylityölisäksi, 
maksetaan tämän pykälän momenttien 2 ja 3 mukaisesti, 

Työsuhteen 
päättyminen

Työaika-
pankki-
sopimuksen 
irtisanominen

Työaikapankki 
kolmivuoro-
työssä
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ellei paikallisesti ole sovittu momentin 5 mukaisesta yli-
työlisän määräytymistavasta.

Ylityölisän laskentaperusteena on tuntipalkkaisella työn-
tekijällä työehtosopimuksen 11 §:n mukainen keskitun-
tiansio.

Kuukausipalkkaisen työntekijän ylityölisän maksami-
sessa tarvittava tuntipalkka lasketaan siten, että henki-
lökohtaisena aikapalkkana oleva kuukausipalkka jaetaan 
luvulla 169.

Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujaksona käytetään 
yksinomaan kalenterivuotta. 

Soveltamisohje:

 Kalenterivuoden sijasta voidaan tarkastelujaksoksi 
sopia paikallisesti vuoden pituinen ajanjakso, joka 
alkaa siitä palkanmaksukaudesta, jolta palkka mak-
setaan lähinnä kalenterivuoden vaihtumisen jälkeen.

Työaikalain mukaista ylityötä ja siten myös työaikakir-
janpitoon merkittävää on työ, joka ylittää työaikalain mu-
kaisen säännöllisen työajan. Työaikalain mukaista ylityö-
tä on momenteissa 2 ja 3 tarkoitettu ylityö.

Mom. 2.  Vuorokautisella ylityöllä tarkoitetaan säännöl-
lisen vuorokautisen työajan eli 8 tunnin tai sovitun tätä 
pidemmän säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi 
työvuorokauden aikana tehtyä työtä (13 § 1 momentti 1 
kappale tai 13 § 3 momentti).

Mikäli työaika on järjestetty siten, että se on keskimäärin 
40 tuntia viikossa, katsotaan vuorokautiseksi ylityöksi se 
työ, joka kunakin työvuorokautena ylittää työtuntijärjes-
telmässä asianomaisen työvuorokauden säännölliseksi 
vuorokautiseksi työajaksi vahvistetun työtuntimäärän.

Ylityön  
enimmäis-
määrän  
tarkastelu-
jakso

Vuoro- 
kautinen 
ylityö

14 §
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Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan työpalkan lisäksi 
ylityölisää, jonka suuruus 2 ensimmäiseltä tunnilta on 50 
% ja seuraavilta tunneilta 100 % keskituntiansiosta.

Arkilauantaina sekä pyhä- ja juhlapäivän aattona tehdys-
tä vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kaikilta tunneilta 
ylityölisä, jonka suuruus on 100 % keskituntiansiosta.

Mom. 3. Viikoittaisella ylityöllä tarkoitetaan työtä, joka 
ylittää työehtosopimuksen mukaan määräytyvän sään-
nöllisen viikoittaisen eli 40 tunnin työajan (13 § 1 mo-
mentti 1 kappale).
Mikäli viikoittainen säännöllinen työaika on järjestetty 
siten, että se on keskimäärin 40 tuntia viikossa, katsotaan 
viikoittaiseksi ylityöksi se työ, joka kunakin työviikkona 
ylittää työtuntijärjestelmän mukaan asianomaisen työvii-
kon säännölliseksi työajaksi vahvistetun työtuntimäärän. 
Viikoittaista ylityötä laskettaessa ei oteta huomioon sa-
man työviikon aikana tehtyä vuorokautista ylityötä.
Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan työpalkan lisäksi yli-
työlisä, jonka suuruus 8 ensimmäiseltä tunnilta on 50 % 
ja seuraavilta tunneilta 100 % keskituntiansiosta.
Kun viikoittaisen ylityön lisää on maksettu 8 tunnilta, 
korvataan sen jälkeen työviikon muut ylityölisään oi-
keuttavat tunnit ylityölisällä, jonka suuruus on 100 % 
keskituntiansiosta riippumatta siitä, onko kysymyksessä 
viikoittainen vai vuorokautinen ylityö.
Viikoittaisen ylityön seuranta voidaan järjestää myös eri-
laisilla vaihtoehtoisilla malleilla, joita on selvitetty liitto-
jen kotisivuilla, ks. www.teknologiateollisuus.fi ja www.
metalliliitto.fi.

Vuorokauti-
sen ylityön 
korvaaminen

Viikoittainen 
ylityö

Viikoittaisen 
ylityön  
korvaaminen

14 §
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14 §
Mom. 4. Seuraavissa tilanteissa työ korvataan kuten yli-
työstä on sovittu, mutta työtä ei kirjata ylityöksi työaika-
kirjanpitoon (tes-ylityö):

Lisätyönä tehtävä työ,
joka täysiaikaisella työntekijällä työajan tasaamisen 
vuoksi ylittää työtuntijärjestelmässä asianomaisen 
työvuorokauden alle 8 tunniksi vahvistetun vuoro-
kautisen työtuntimäärän, korvataan siten kuin vuoro-
kautisesta ylityöstä on sovittu.

Lisätyönä tehtävä työ
a) joka täysiaikaisella työntekijällä työajan tasaa-

misen vuoksi ylittää työtuntijärjestelmässä asi-
anomaisen työviikon alle 40 tunniksi vahviste-
tun viikoittaisen työtuntimäärän tai 

b) joka arkipyhäviikkoina ylittää kyseisen työvii-
kon työntuntijärjestelmän tuntimäärän mukai-
sen työajan,

korvataan siten kuin viikoittaisesta ylityöstä on sovittu.

Ellei pääsiäislauantaina, juhannusaattona ja jouluaattona 
tehty työ edellä b)-kohdan mukaan tule korvatuksi 100 
%:n viikkoylityölisällä, maksetaan tämä lisä sanotusta 
työstä 100 %:n suuruisena. Tämä ei koske jatkuvaa yksi- 
ja kaksivuorotyötä eikä keskeytymätöntä kolmivuorotyö-
tä.

Sanottuina päivinä voidaan työtä tehdä työaikalain 33 §:n 
1 momentin mukaisin edellytyksin.

Myös vapaapäivänä tehtävä työ korvataan siten kuin vii-
koittaisesta ylityöstä on sovittu, silloin kun työntekijällä 
ei ole hyväksyttävien syiden takia ollut työviikon työtun-
tijärjestelmän mukaisina työpäivinä mahdollisuutta tehdä 
työtä niin monta tuntia, että se vastaisi hänen säännöllistä 
viikoittaista työaikaansa ja hän tekee työtä työtuntijärjes-
telmän mukaisina vapaapäivinä.

Työajan 
ylittyminen 
työaikaa 
tasattaessa 
ja arkipy-
häviikkoina 
(tes-ylityö)

Korvaus 
viikkoylityö-
määräysten 
mukaan (tes-
ylityö)
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Soveltamisohje:

 Hyväksyttävillä poissaoloilla tarkoitetaan työntekijän 
vuosilomaa, sairaudesta johtuvaa työkyvyttömyyttä, 
20 §:n 11 momentissa tarkoitetun lapsen sairaudes-
ta johtuvaa palkallista poissaoloa, taloudellisiin tai 
tuotannollisiin syihin perustuvaa lomautusta, Tekno-
logiateollisuuden yleissopimuksen 5 luvun mukaista 
ammatillista tai yhteistä koulutusta sekä koulutustyö-
ryhmän hyväksymää ay-koulutusta, työnantajan mää-
räyksestä tehtyä matkaa tai reservin harjoitusta.

 Tässä momentissa oleva maininta lomautuksesta ei 
koske lyhennettyä työviikkoa.

Mom. 5. Paikallisesti voidaan 2 ja 3 momenteista poike-
ten sopia siitä, että ylityölisä määräytyy tämän momentin 
mukaisesti. 

1 Paikallisesti sovitaan ylityölisän suuruudesta jäljem-
pänä olevista vaihtoehdoista valiten:

a) Ylityölisä maksetaan 55 %:n suuruisena kaikilta 
ylityölisään oikeuttavilta tunneilta.

b) Ylityölisä maksetaan sadalta ensimmäiseltä yli-
työlisään oikeuttavalta tunnilta 50 %:n suuruisena 
ja seuraavilta 100 %:n suuruisena. 

c) Ylityölisä maksetaan viideltäkymmeneltä ensim-
mäiseltä ylityölisään oikeuttavalta tunnilta 35 %:n 
suuruisena, seuraavalta sadalta tunnilta 65 %:n suu-
ruisena ja sitä seuraavilta tunneilta 100 %:n suurui-
sena.

d) Ylityölisän suuruus ja mahdollinen tunteihin pe-
rustuva porrastus sovitaan paikallisesti edellä mai-
nittuja esimerkkejä mukaillen.

Paikallinen 
sopiminen, 
yksi ylityö-
käsite

14 §
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14 §

Paikallista sopimusta laadittaessa selvitetään riittävän pit-
kältä ajanjaksolta työpaikan nykyisen ylityökorvausjär-
jestelmän taso ja ratkaisun tavoitteet, jotka voivat liittyä 
mm. monipuolisten työaikajärjestelyiden edistämiseen, 
kustannusten hallintaan ja ylityön korvaamista koskevien 
periaatteiden yksinkertaistamiseen.

Jos ylityölisän suuruus perustuu porrastettuun järjestel-
mään, voi tuntirajojen seuranta-ajanjakso olla enintään 
vuoden pituinen.

Paikallinen sopimus koskee tämän pykälän 2 ja 3 mo-
menteissa tarkoitettua ylityötä sekä 4 momentissa tarkoi-
tettua tes-ylityötä.

Paikallisella sopimuksella ei ole vaikutusta 7 momentin 
mukaiseen sunnuntaityökorotukseen tai 8 momentin mu-
kaiseen viikkovapaakorvaukseen.

2 Mikäli ylityön korvaamisesta ei muuta sovita, ylityö 
korvataan 1 a-kohdan mukaisesti, ellei riittävän pit-
kältä ajalta laskettu työpaikan keskimääräinen ylityö-
lisäprosentti ole tätä suurempi. 

Pöytäkirjamerkintä:

 Työpaikan keskimääräinen ylityöprosentti lasketaan 
seuraavasti:

 Työntekijöille kertyneiden ylityöprosenttien summa 
jaetaan ylityölisään oikeuttaneiden tehtyjen työtun-
tien summalla.

 Työntekijöille kertyneiden ylityöprosenttien summalla 
tarkoitetaan kulumassa olevana vuonna sopimuksen-
tekohetkeen mennessä ja tätä edeltävänä vuonna ker-
tyneitä ylityöprosentteja.
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 Tehdyillä työtunneilla tarkoitetaan ylityölisään oi-
keuttaneiden työtuntien summaa vastaavalta ajalta.

3 On suositeltavaa, että työpaikalla arvioidaan esimer-
kiksi vuosittain ylityökorvausjärjestelmän toimivuut-
ta ja tavoitteiden toteutumista. Arvion perusteella 
päätetään mahdollisista muutoksista paikalliseen so-
pimukseen.

4 Paikallinen sopimus tehdään työnantajan ja pääluotta-
musmiehen välillä kirjallisesti.

5 Paikallinen sopimus voidaan solmia olemaan voimas-
sa toistaiseksi tai määräajan.

Soveltamisohje:

 Määräaikainen sopimus tulee kyseeseen lähinnä niis-
sä tapauksissa, joissa ylityön korvaamistapaa koske-
van sopimuksen käyttö rajoittuu vain osaan työnteki-
jöitä tai on voimassa vain tietyn paikallisesti sovitun 
työaikajärjestelyn kestoajan. 

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen 
on toimitettava kirjallisesti. Irtisanomisaika on kolme 
kuukautta, ellei siitä ole muuta sovittu. Jos käytössä on 
tehtyjen ylityölisään oikeuttavien tuntien mukaan porras-
tettu korvaamistapa, sopimus päättyy kuitenkin aikaisin-
taan sen seurantajakson päättyessä, joka lähinnä seuraa 
sopimuksen irtisanomisajan päättymistä, ellei muusta 
sovita.

Ellei paikallisen sopimuksen voimassaolon päättyessä 
ole päästy yhteisymmärrykseen uudesta ylityölisän mää-
räytymistavasta, noudatetaan momenttien 2 ja 3 mukaisia 
korvaamistapoja.

6 Paikallista sopimista tukevaa aineistoa on liittojen 
kotisivuilla, ks. www.teknologiateollisuus.fi ja www.
metalliliitto.fi.

14 §
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14 §
Mom. 6. Vuorotyöntekijälle maksetaan ylityöajalta sen 
vuoron mukainen vuorotyölisä, jonka aikana hän tekee 
ylityötä.

Soveltamisohje:

 Määräystä sovelletaan, jos vuorotyöntekijä tekee 
vuorokautisena tai viikoittaisen ylityönä työtä, joka 
muutoin työtuntijärjestelmän mukaan on järjestetty 
säännölliseksi vuorotyöksi.

Vuorotyölisä maksetaan ylityöajalta yksinkertaisena.

Mom. 7. Sunnuntaina tai muuna kirkollisena juhlapäivä-
nä tehdystä työstä maksetaan työpalkan ja mahdollisten 
ylityölisien lisäksi lain mukaisena sunnuntaityökorotuk-
sena kultakin työtunnilta lisä, jonka suuruus on 100 % 
keskituntiansiosta.

Mom. 8. Työntekijälle, joka tilapäisesti on työssä sun-
nuntaina, on, mikäli mahdollista, järjestettävä lain mää-
räämä viikoittainen vapaa-aika (viikkovapaa) ensisijai-
sesti saman viikon lauantaina.

Työntekijälle, jota tilapäisesti tarvitaan viikoittaisena va-
paa-aikanaan työhön, korvataan viikkovapaan aikana 
työhön käytetty aika lyhentämällä hänen säännöllistä työ-
aikaansa viikkovapaan aikana tehtyyn työhön käytetyllä 
ajalla viimeistään kolmen seuraavan kalenterikuukauden 
kuluessa työn tekemisestä, jollei toisin sovita. Työnteki-
jän suostumuksella voidaan viikkovapaa korvata myös si-
ten, että hänelle maksetaan työpalkan sekä mahdollisten 
ylityö- ja sunnuntaityölisien lisäksi korvaus, joka on 100 
% keskituntiansiosta. Tätä laskettaessa otetaan huomioon 
ne työtunnit, joina hän on ollut työssä sen työvuorokau-
den tai työvuorokausien aikana, jona viikkovapaa olisi 
viimeistään ollut annettava.

Sunnuntaityö

Viikoittainen 
vapaa-aika ja 
viikkovapaa-
korvaus
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Työntekijän kanssa on sovittava ennen viikkovapaapäi-
vänä tehtävää työtä, korvataanko menetetty viikkovapaa 
antamalla vastaava vapaa vai maksamalla siitä rahakor-
vaus.

Pöytäkirjamerkintä:
 Viikkovapaan ei katsota toteutuvan aikana, jolloin työn-

tekijä on poissa työstä oman sairautensa tai sairaan 
lapsen hoidon, työnantajan määräämän koulutuksen tai 
työnantajan määräyksestä tehdyn matkan vuoksi. Työn-
tekijälle korvataan hänen menettämänsä viikkovapaa 14 
§:n 8 momentin mukaisesti, ellei hän saa viikkovapaa-
taan muutoin. 

Soveltamisohje:
 Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä taikka jatkuvassa 

kaksi- tai yksivuorotyössä työskentelevälle työntekijälle, 
joka on tehnyt työtä työviikon kaikkina päivinä saamatta 
35 tai vähintään 24 tunnin yhdenjaksoista vapaa-aikaa, 
korvataan viikkovapaan aikana työhön käytetty aika 
lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa viikkova-
paan aikana tehtyyn työhön käytetyllä ajalla. Tämä va-
paa on annettava viimeistään kolmen kalenterikuukau-
den kuluessa työn tekemisestä, jollei toisin sovita.

 Työntekijän suostumuksella voidaan viikkovapaakorva-
us antaa myös siten, että hänelle suoritetaan korvaus, 
joka on 100 % keskituntiansiosta.

 Viikkovapaakorvausta laskettaessa otetaan huomioon ne 
työtunnit, joina työntekijä on ollut työssä viikon viimei-
senä työtuntijärjestelmän mukaisena vapaapäivänä.

15 § 
Hälytysluontoinen työ ja varallaolo
Mom. 1. Jos työntekijä kutsutaan hälytysluontoiseen työ-
hön säännöllisen työaikansa ulkopuolella, kun hän on jo 
poistunut työpaikaltaan, maksetaan hänelle vähintään 
yhden tunnin työpalkka sekä ylityökorvaus, jos työ on 
ylityötä. Tämän lisäksi maksetaan erityistä hälytysrahaa 
seuraavasti:

Hälytys- 
luontoinen 
työ

14-15 §
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15 §

a) Jos kutsu hälytystyöhön on annettu säännöllisen työ-
ajan jälkeen tai työntekijän vapaapäivänä mutta en-
nen klo 21:tä, maksetaan kahden tunnin keskituntian-
siota vastaava korvaus.

b) Jos mainittu kutsu on annettu klo 21.00:n ja klo 
06.00:n välisenä aikana, maksetaan kolmen tunnin 
keskituntiansiota vastaava korvaus. Mikäli työ on 
samalla ylityötä, on ylityökorvaus tämän kohdan mu-
kaisissa tapauksissa heti 100 %.

Jos työntekijälle hänen klo 16.00 mennessä päättyvällä 
säännöllisellä työajallaan ilmoitetaan, että hänen tulisi 
työpaikaltaan jo poistuttuaan palata samana työvuoro-
kautena ylityöhön, joka alkaa klo 21.00:n jälkeen, hänel-
le maksetaan kohdassa a) mainittu ylimääräinen kahden 
tunnin keskituntiansiota vastaava korvaus ilman ylityö-
lisää.
Mom. 2.  Varallaololla tarkoitetaan sitä, että työntekijä 
on sopimuksen mukaan velvollinen olemaan työajan ul-
kopuolella valmiudessa niin, että hänet voidaan kutsua 
suorittamaan työtehtäviä.  Sopimuksessa on mainittava 
varallaoloajan pituus. Työn tekeminen voi tapahtua työ-
paikalla, komennuspaikalla tai etäyhteyksien välityksel-
lä. Varallaoloaikaa ei lueta työaikaan.
Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle kor-
vausta varallaolon vapaa-ajan käytölle aiheuttamista ra-
joituksista.

Varallaoloajalta maksettava korvaus on:
a) 50 % työehtosopimuksen 11 §:n mukaisesta keskitun-

tiansiosta, mikäli työntekijä on velvollinen ryhtymään 
työhön viipymättä, kuitenkin viimeistään 1,5 tunnin 
kuluessa kutsusta

b) 35 % keskituntiansiosta, mikäli työntekijä on velvol-
linen ryhtymään työhön viimeistään 3 tunnin kuluessa 
kutsusta

c) 20 % keskituntiansiosta, mikäli edellä mainittu vasteai-
ka on yli 3 tuntia.

Varallaolo
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Työntekijä ja työnantaja voivat sopia varallaolokorvauk-
sesta toisinkin.
Tämän momentin mukaisissa tilanteissa ei työntekijän 
työhön kutsumiseen sovelleta hälytysluontoista työtä kos-
kevia määräyksiä.
Pöytäkirjamerkintä:
 Varallaoloa koskeva määräys astui voimaan 1.10.2010. 

Työpaikalla aiemmin tehdyt sopimukset edellä tarkoi-
tetun varallaoloajan korvaamisesta jatkuvat tehtyjen 
ehtojensa mukaisesti, ellei niistä toisin sovita.

V  ERINÄISET KORVAUKSET

16 § 
Työskentely varsinaisen työpaikan ulkopuolella

Mom. 1. Yleisiä määräyksiä
Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa työn-
tekijä vakituisesti työskentelee.
Työnantajan tulee selvittää työntekijälle, mikä on hänen 
varsinainen työpaikkansa tämän pykälän määräyksiä 
sovellettaessa. Selvitys annetaan sekä työhönoton yhte-
ydessä että varsinaisen työpaikan määritykseen vaikutta-
vien seikkojen olennaisesti muuttuessa. 

Työtehtävien edellyttämät matkat tehdään tarkoituksen-
mukaisella tavalla siten, ettei matkaan kulu aikaa eikä 
siitä aiheudu kustannuksia enemmän, kuin tehtävien hoi-
taminen välttämättä vaatii.

Työkomennuksesta ilmoitetaan työntekijälle viimeistään 
kolmantena matkaa edeltävänä päivänä.

Tästä ilmoitusajasta voidaan kuitenkin poiketa, jos työn-
tekijän kanssa tehty työsopimus tai työntekijän normaalit 
työtehtävät muuten vaativat jatkuvaa matkustamista tai 
toistuvia lyhyitä työkomennuksia tai jos on kysymykses-
sä kiireellinen työkomennus.

Varsinainen 
työpaikka

Matkustamis-
velvollisuus

Ilmoitus-
velvollisuus 
työkomen-
nuksesta

15-16 §
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Työmatka ja enintään 24 tunnin pituisen ajanjakson muo-
dostama matkavuorokausi alkavat silloin, kun työntekijä 
lähtee komennuspaikalle työpaikaltaan tai asunnostaan ja 
ne päättyvät silloin, kun hän palaa työpaikalleen. Ellei 
työntekijä voi palata työpaikalleen säännöllisen työajan 
kuluessa matka ja matkavuorokausi päättyvät silloin, kun 
hän palaa asuntoonsa.

Soveltamisohje:

 Matkaan katsotaan kuuluvan myös se välttämätön 
odotus, joka julkisten liikennevälineiden kulkuvuo-
roista johtuen liikennevälineestä toiseen vaihdettaes-
sa saattaa aiheutua.

Mom. 2.  Työkomennuksesta aiheutuvien 
kustannusten korvaaminen
Työntekijälle maksetaan jäljempänä tässä momentissa 
määrätyin ehdoin 

- korvaus matkakustannuksista ja
- korvausta työvuorokautena matkustamiseen käytetyl-

tä ajalta  sekä
- korvausta työkomennuksesta syntyvistä muista yli-

määräisistä kustannuksista.

a) Matkakustannukset
Työnantaja korvaa tarpeelliset  matkakustannukset, jotka 
syntyvät työntekijän matkustaessa komennuspaikalle tai 
sieltä takaisin taikka toiselle komennuspaikalle silloin, 
kun työ tehdään yli 10 kilometrin etäisyydellä työnteki-
jän varsinaisesta työpaikasta ja asunnosta. Tarpeellisiksi 
matkakustannuksiksi luetaan rautatie-, laiva-, lento- ym. 
matkalippujen hinnat toisessa luokassa, matkatavarakus-
tannukset sekä, jos matkustetaan yöllä, makuupaikkalip-
pujen hinnat toisessa luokassa.

Työmatkan 
ja matka-
vuorokauden 
alkaminen ja 
päättyminen

Tarpeelliset 
matka- 
kustannukset

16 §
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Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työntekijän oman 
auton käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta ennen 
matkaa. Lisäkorvausta suoritetaan työnantajan kanssa 
sovitusta muiden henkilöiden tai tavaran kuljetuksesta. 
Korvausten määrä on se, jonka verohallitus vuosittain 
verovapaaksi vahvistaa. 

Soveltamisohje:
 Jos työntekijä kesken työpäivän joutuu kulkemaan 

varsinaisen työpaikan ja työntekemispaikan välillä, 
maksetaan työntekijälle kaikki tarpeelliset matkakus-
tannukset sekä  matka-ajan korvaus. 

b)  Päiväraha
Kun työntekemispaikka on yleisesti käytetyn kulkutien 
mukaisesti mitaten yli 40 kilometrin etäisyydellä työnte-
kijän varsinaisesta työpaikasta ja asunnosta, maksetaan 
päivärahaa kultakin matkavuorokaudelta seuraavasti:

- Kokopäiväraha maksetaan, kun työmatka on kestänyt 
yli 10 tuntia.

- Osapäivärahaa maksetaan, kun työmatka on kestänyt 
yli 6 tuntia.

- Täyden matkavuorokauden jatkeena olevasta vajaa-
vuorokaudesta, joka käsittää vähintään 2 ja enintään 
6 tuntia, maksetaan osapäiväraha.

Päiväraha on määrältään se, jonka verohallitus vuosittain 
verovapaaksi vahvistaa.

Pöytäkirjamerkintä:
 Vuonna 2013 edellä tarkoitetun kokopäivärahan mää-

rä on 38 euroa ja osapäivärahan määrä 17 euroa.

Jos työntekijä jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen 
tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan 
määrästä vähennetään puolet. Ilmaisella ruoalla tarkoi-
tetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osa-
päivärahan  kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Päivärahan 
edellytykset

Vähennykset

16 §
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Soveltamisohje:

 Kun työntekijälle on järjestetty ilmainen ruoka, ei 
ole merkitystä, onko se työnantajan tai jonkun muun, 
esim. tilaajan järjestämä.

c)  Matka-ajan korvaus työmatkoilla

Mikäli työntekijälle maksetaan työmatkalta päivärahaa, 
työnantaja maksaa hänelle matkatunneilta myös matka-
ajan korvausta.

Pöytäkirjamerkintä:

 Kesken työpäivän tehdyn työmatkan osalta katso so-
veltamisohjetta edellä a)-kohdassa.

Matka-ajan korvausta maksetaan työntekijälle sekä työ-
tuntijärjestelmän mukaisena työpäivänä että työntekijän 
vapaapäivänä enintään 16 matkatunnilta työvuorokau-
dessa. Korvattavaa matka-aikaa vähentävät kyseisenä 
työvuorokautena säännöllisenä työaikana tehdyt työtun-
nit.

Pöytäkirjamerkintä:

 Työnantajan tulee matkustamiseen ja työntekoon yh-
dessä käytetty aika huomioon ottaen huolehtia siitä, 
että työntekijä saa työvuorokausittain riittävän le-
von. Levon tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon 
esimerkiksi aikavyöhykkeiden ylittäminen ulkomaan 
työssä sekä pitkään lentomatkustamiseen liittyvät 
rasitukset. Lepoaikaa järjestettäessä huomioidaan 
myös työn kiireellisyys ja muut olosuhteet.

Matka-ajan korvauksena maksetaan työntekijän henki-
lökohtaisen aikapalkan suuruinen korvaus. Menetettyjä 
säännöllisiä työtunteja vastaavalta määrältä matkatunteja 
maksetaan kuitenkin keskituntiansion mukainen korva-
us.

Matka-ajan 
korvaus

16 §
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Jos työntekijälle on järjestetty makuu- tai hyttipaikka, 
edellä mainittua korvausta ei makseta klo 21.00 - 7.00 
väliseltä ajalta.

d) Ateriakorvaus

Kun työ tehdään yli 10 kilometrin etäisyydellä työnteki-
jän varsinaisesta työpaikasta ja asunnosta, maksetaan 
hänelle ateriakorvauksena 1/4 kotimaan päivärahasta, 
jos työntekijällä ei ole mahdollisuutta ruokailla varsinai-
sella työpaikallaan tai kotonaan, ellei työpaikalla anneta 
ilmaista ruokaa. Ateriakorvausta ei makseta silloin, kun 
työntekijä työskentelee saman yrityksen eri työpaikoilla 
ja ruokailumahdollisuudet ja –olosuhteet ovat vastaavat 
kuin hänen varsinaisella työpaikallaan.  

Mikäli toisin ei ole sovittu, tapauksissa, joissa työntekijän 
edellä tarkoitettu työ matkoineen on kestänyt vähintään 
12 tuntia ja hän sen takia voi palata kotiinsa vasta myö-
hään illalla, korvataan syntyvät kustannukset toisella ate-
riakorvauksella. Mainittuihin tunteihin lasketaan mukaan 
myös välittömästi ennen matkaa saman työvuorokauden 
aikana tehdyt työtunnit.

e) Yöpymiskustannukset
Yöpymiskustannukset korvataan maksamalla joko ma-
joittumiskustannukset tai yömatkaraha seuraavasti:
Ellei työntekijälle ole järjestetty majoittumismahdolli-
suutta, työnantaja korvaa työkomennuksen aikaiset ma-
joittumiskustannukset hyväksymänsä selvityksen mukai-
sesti. 

Majoittumiskustannusten enimmäismäärät matkavuoro-
kautta kohti ovat sopimuksen tekohetkellä seuraavat

a) Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupun-
geissa 141 euroa

b) muissa kunnissa 100 euroa.

Makuupaikka

Ateria-
korvauksen 
edellytykset

Majoittumis-
kustannukset

16 §
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16 §

Verohallituksen verovapaaksi vahvistaman suuruinen 
yömatkaraha maksetaan sellaiselta päivärahaan oikeutta-
valta matkavuorokaudelta, jona työntekijälle ei ole järjes-
tetty ilmaista majoitusta tai hän ei ole saanut majoittumis-
korvausta tai matkan ajaksi makuupaikkaa.

Yömatkarahaa ei kuitenkaan makseta, jos työntekijä on 
perusteettomasti jättänyt käyttämättä hyväkseen työnan-
tajan varaaman ja ilmoittaman majoittumismahdollisuu-
den.

f) Asunnon hankkiminen

Työnantaja selvittää ennen työntekijän työkomennukselle 
lähtöä asunnon saannin mahdollisuudet komennuspaik-
kakunnalla tai sen lähistöllä tai varaa tarvittaessa työnte-
kijälle sieltä asunnon.

Asunnossa tulee olla normaali kalustus, liinavaatteet sekä 
olosuhteisiin nähden riittävät sosiaaliset ja virkistystilat.

Mikäli työnantaja komennuspaikkakunnalla kiinteässä 
työkohteessa järjestää työntekijälle asunnon, tulee työn-
antajan tähän tarkoitukseen hankkiman majoituskalus-
ton olla sellaista, että asumistilaa kutakin majoitettavaa 
työntekijää kohti on vähintään 10 m2 ja huoneeseen ma-
joitetaan komennuspaikkakunnan olosuhteet huomioon 
ottaen enintään yksi henkilö.

Pöytäkirjamerkintä:
 Jos työntekijän työkomennus samassa työkohteessa 

kestää enintään viikon ajan, voidaan samaan huonee-
seen majoittaa kaksi henkilöä. Tällöin asumistilaa on 
oltava vähintään 13m2. 

 Jos työkomennus katkeaa työntekijän viikonloppuko-
timatkojen vuoksi, mutta hän työskentelee samassa 
työkohteessa keskeytyksen jälkeenkin, tulee työnanta-
jan järjestää hänelle asunto pääsäännön mukaisesti.  
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Työnantajan hankkimassa majoitukseen käytetyssä asun-
tovaunussa tulee olla asumistilaa 7 m3 majoitettua työn-
tekijää kohti.

Soveltamisohje:

 Mm. sellaisten ns. liikkuvien työryhmien osalta, jotka 
työnsä laadun vuoksi asuvat tilapäismajoituksessa ja 
liikkuvat työn edistymisen mukaan paikasta toiseen, 
voidaan edellä olevista, asunnon tasoa koskevista 
säännöksistä joutua olosuhteiden vuoksi poikkea-
maan. Tällöin tulevat kyseeseen erilaiset, olosuhtei-
siin soveltuvat asumismuodot.

g) Erikoismääräyksiä

Jos komennuspaikkakunnalla ei ole työkohteen läheisyydessä 
saatavissa asuntoa ja työntekijä joutuu tämän vuoksi asu-
maan yli 5 kilometrin etäisyydellä työmaalta, työntekijäl-
le maksetaan korvaus matkakustannuksista. Korvauksen 
suuruus määräytyy ensisijaisesti yleisten kulkuvälinei-
den kyseiseltä matkalta perimän maksun mukaisesti. Jos 
sopivien yleisten kulkuyhteyksien puuttuessa joudutaan 
käyttämään omaa autoa, sovelletaan oman auton käyttöä 
koskevaa sopimuskohtaa.

Mikäli työkohde komennuspaikkakunnalla sijaitsee ylei-
sesti käytetyn kulkutien mukaisesti mitaten yli 40 kilo-
metrin etäisyydellä työntekijän käyttämästä tilapäisestä 
asunnosta, maksetaan tältä matkalta hänelle matka-ajan 
korvausta edellä c)-kohdassa sovitun mukaisesti.

Jos työntekijä määrätään komennuspaikkakunnalla saira
alahoitoon, työnantaja maksaa hänelle päivärahan asemes-
ta sairaalapäivärahana 3 € vuorokaudelta siihen saakka, 
kunnes työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palk-
kaa työntekijän työkyvyttömyyden takia lakkaa. Edellä 
olevaa oikeutta työntekijällä ei kuitenkaan ole, mikäli 
hänellä on oikeus saada korvaus sairaalan perimästä hoi-

Matka- 
kustannukset  
komennus-
paikka- 
kunnalla

Matka-ajan 
korvaaminen 
komennuspaik-
kakunnalla

Sairaala- 
päiväraha

16 §
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16 §

topäivämaksusta työnantajan kustantaman vakuutuksen 
perusteella.

Tapauksissa, joissa työntekijä on komennuspaikalla pois-
sa työstä ilman hyväksyttävää syytä, menetellään päivä-
rahan suhteen seuraavasti:

1. Vapaapäiviltä maksettava päiväraha

Jos poissaolo välittömästi liittyy työpäivää seuraavaan 
taikka sitä edeltävään vapaapäivään, ei päivärahaa seu-
raavalta tai edeltävältä vapaapäivältä makseta.

2. Päiväraha työpäivältä

Päivärahan määrää poissaolopäivältä vähennetään suh-
teessa siihen aikaan, jonka työntekijä on ollut tekemättä 
työtä.

Jos työntekijä ennen pääsiäis-, juhannus- tai joulupäivää 
on komennuspaikkakunnalla tehnyt yhtäjaksoisesti työtä 
vähintään 3 viikkoa, on hän, mikäli työn teknillinen laatu 
tai muut pakottavat syyt eivät sitä estä, oikeutettu maini-
tuiksi juhlapäiviksi matkustamaan kotiinsa. Tällöin työn-
antaja korvaa hänelle a)-kohdan mukaisesti matkakustan-
nukset kotipaikalle ja sieltä takaisin työpaikalle sekä b)-
kohdan mukaisen päivärahan sekä edelleen matkan ajalta 
c)-kohdan mukaisen matka-ajan korvauksen ja e)-kohdan 
3. kappaleen mukaisin edellytyksin yömatkarahan.

Sama koskee muitakin työntekijöitä, jotka työnantaja 
mainituiksi juhlapyhiksi lähettää kotiin, sekä vuosiloman 
takia tapahtuvaa kotimatkaa.

Jos työnantaja lähettää työntekijän tämän sairauden tai 
tapaturman vuoksi kotiin, maksaa hän kotimatkasta ai-
heutuvat kustannukset tämän sopimuskohdan mukaisesti. 
Matka-ajan korvausta maksetaan siltä kotimatkan ajalta, 
jolta ei makseta sairausajan palkkaa.

Aiheeton 
poissaolo ja 
päiväraha

Eräät  
kotimatkat
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Soveltamisohje:

 Tässä sopimuskohdassa tarkoitettujen matkojen osal-
ta kestää työnantajan korvausvelvollisuus työntekijän 
tosiasialliseen kotiin saakka.

 Työntekijän tulee pyynnöstä antaa työnantajalle sel-
vitys kotinsa sijaintipaikasta.

Mom. 3. Työ ulkomailla

Ulkomailla tehtävän ns. matkatyön palkkaehdoista, pal-
kanmaksutavasta ym. työsuhteeseen liittyvistä taloudelli-
sista eduista on työnantajan ja työntekijän ennen matkan 
alkamista sovittava. Suositeltavaa on, että sopimus teh-
dään kirjallisesti.

Sovittavia asioita ovat muun muassa:

- sopijaosapuolet
- asemamaa
- sopimuksen voimassaolo
- asunnon hankkiminen
- työtehtävät
- palkka ja päiväraha
- työaika ja ylityö
- vuosiloma
- kotimatkat

Pöytäkirjamerkintä:

 Ulkomaan komennukselle ei työntekijää tule mää-
rätä ilman hänen suostumustaan, ellei kyseessä ole 
työntekijä, jonka kanssa tehty työsopimus edellyttää 
matkustamista myös ulkomaille tai jonka normaalei-
hin tehtäviin tämä on aikaisemmin kuulunut tai ellei 
työkomennus ole tuotannon teknisten syiden vuoksi 
kiireellinen.

Työ  
ulkomailla

16 §
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Päivärahaa maksetaan seuraavasti:

Päivärahan määrä kussakin maassa on se, jonka verohal-
litus vuosittain verovapaaksi vahvistaa.

Venäjän ja Suomen rajan läheisyydessä olevilla uudisra-
kennustyömailla, kuten Kostamuksessa, Svetogorskissa 
ja Kamenogorskissa sekä muissa vastaavanlaisissa työ-
kohteissa, sovitaan matkatyön aiheuttamien kustannusten 
korvaamisesta liittojen yhteisesti hyväksymien periaat-
teiden mukaisesti. Mikäli tiettyyn kohteeseen soveltuvia 
periaatteita ei ole liittojen kesken hyväksytty, neuvot-
televat liitot asiasta tämän sopimuksen 31 §:ssä olevaa 
neuvottelujärjestystä noudattaen. Siihen saakka, kunnes 
liitot ovat hyväksyneet yhteiset periaatteet, korvataan 
matkatyön aiheuttamat kustannukset tämän pykälän 2 
momentin mukaisesti.

Soveltamisohje:

 Säännös koskee vain sellaisia Venäjän ja Suomen ra-
jan läheisyydessä sijaitsevia rakennus- tai asennus-
työmaita, joilla työskentelee useita suomalaisia yri-
tyksiä. Sen sijaan muualla Venäjällä sijaitsevissa työ-
kohteissa ja asutuskeskuksissa sijaitsevilla työmailla 
korvataan kustannukset tämän pykälän 3 momentin 
nojalla, jolloin päiväraha määräytyy tämän momen-
tin mukaisesti.

Muuten sovelletaan ulkomailla tehtävän matkatyön osal-
ta tämän työehtosopimuksen määräyksiä, mikäli ne eivät 
ole ristiriidassa kyseisen maan lainsäädännön kanssa.

Pöytäkirjamerkintä:

 Ruotsin työehtosopimusten soveltamisvelvollisuuden 
perusteella noudatetaan Ruotsin osalta seuraavia 
poikkeusmääräyksiä:

Päiväraha

Poikkeus-
määräyksiä

16 §
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a) yritys, joka liittyy Ruotsissa olevien työmaidensa 
osalta jonkin ruotsalaisen työnantajaliiton jäse-
neksi ja näin ollen on velvollinen soveltamaan 
Ruotsissa voimassa olevaa työehtosopimusta 
sinne lähettämiinsä työntekijöihin, vapautuu 
Suomessa voimassa olevien työehtosopimusten 
soveltamisesta;

b) työnantaja ei ole velvollinen soveltamaan vas-
taavalta ajalta samoihin työntekijöihin Suomessa 
voimassa olevia lain ja työehtosopimusten mää-
räyksiä vuosilomapalkan ja loman korvauksen 
laskemisesta ja maksamisesta;

c) Ruotsin kyseisen työehtosopimuksen mukaan mak-
settuja palkkoja tai sovellettuja työehtoja ei ote-
ta huomioon määrättäessä Suomeen palanneen 
työntekijän palkka- tai muita työehtoja Suomessa 
voimassa olevien työehtosopimusten mukaan;

d) edellä olevia pöytäkirjamerkinnän kohtia a) - c) 
sovelletaan myös siinä tapauksessa, että yritys on 
solminut erillisen työehtosopimuksen ruotsalai-
sen ammattiliiton kanssa.

Mom. 4.  Paikallinen sopiminen
Työkomennuksesta aiheutuvien, edellä 2 ja 3 momenteis-
sa tarkoitettujen kustannusten korvaamisesta ja määris-
tä voidaan paikallisesti sopia toisin. Mikäli työpaikalla 
tehdään matkatyötä yleisemmin, paikallinen kirjallinen 
sopimus tehdään työnantajan ja pääluottamusmiehen vä-
lillä.

16 §
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17 §

17 § 
Arkipyhäkorvaus
Mom. 1. Muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi tai sun-
nuntaiksi sattuvalta uudenvuodenpäivältä, loppiaiselta, 
pitkäperjantailta, toiselta pääsiäispäivältä, vapunpäivältä, 
helatorstailta, juhannusaatolta, jouluaatolta sekä ensim-
mäiseltä ja toiselta joulupäivältä maksetaan työntekijälle 
arkipyhäkorvauksena 8 tunnin palkka keskituntiansion 
mukaan.

Soveltamisohje:

 Osa-aikatyötä tekevän työntekijän arkipyhäkorvaus 
lasketaan siten, että kerrotaan viikon säännöllisten 
tuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä edellä 
oleva arkipyhäkorvaus.

Mom. 2. Arkipyhäkorvaus maksetaan työntekijälle, jonka 
työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 1 kuukau-
den ennen kyseistä arkipyhää ja edellyttäen, että työnte-
kijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko 
viimeisenä arkipyhää edeltäneenä tai sen jälkeen lähinnä 
seuraavana työpäivänä.

Soveltamisohje:
 Jos työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudatta-

mista koskeva edellytyssääntö aiheuttaisi arkipyhä-
korvauksen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipy-
hiltä, menetys koskee vain yhtä mainituista arkipyhis-
tä.

Mom. 3. Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän 
tarkoittamalle työntekijälle myös sellaisilta 1. momentin 
mukaisesti määritellyiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat

- vuosiloman ajaksi
- ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan tai 

äitiysvapaan palkkaa

Arkipyhä-
korvauksen 
edellytykset
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- 20 §:n 11 momentissa tarkoitetun lapsen sairaudesta 
johtuvan palkallisen poissaolon ajaksi

- taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan 
enintään 2 viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomau-
tuksen ajaksi

- lakisääteisen isyysvapaan ajaksi.

Jos poissaolo työtuntijärjestelmän mukaiseksi työpäiväk-
si sattuvana arkipyhänä on johtunut muusta kuin hyväk-
syttävästä syystä, ei arkipyhäkorvausta kuitenkaan mak-
seta.

Mom. 4. Ellei työntekijällä ole sairaudesta tai tapa-
turmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi oikeutta 
lain mukaiseen itsenäisyyspäivän palkkaan, maksetaan 
hänelle tässä pykälässä tarkoitettu arkipyhäkorvaus 3. 
momentin mukaiselle työkyvyttömyysajalle muuksi vii-
konpäiväksi kuin lauantaiksi tai sunnuntaiksi sattuvalta 
itsenäisyyspäivältä.

Mom. 5. Arkipyhäkorvausta ei makseta viikko- tai kuu-
kausipalkalla olevalle työntekijälle.

18 § 
Muita korvauksia ja etuja
Mom. 1. Työntekijällä on oikeus saada vapaata työstä:
- päivänä, jona hänet vihitään avioliittoon
- 50- ja 60-vuotispäivänään
- läheisen omaisen hautauspäivänä.

Vapaan antamiseen käytetään ensisijaisesti työajan tasaa-
misvapaata.

Mom. 2. Työnantaja maksaa varusmiespalveluksen edellyt-
tämään kutsuntaan ensimmäisen kerran osallistuvalle 
työntekijälle kutsuntapäivän korvauksena yhden työpäivän 
ansiota vastaavan määrän.

Luvaton 
poissaolo 
arkipyhinä

Kutsunta

17-18 §
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Mikäli työntekijä kutsuntapäivänä on myös työssä, mak-
setaan hänelle lisäksi palkka työssäoloajalta.

Kutsuntapäivän korvaus maksetaan vain siltä päivältä, 
jona kutsuntatoimitus pidetään.

Kutsuntaan liittyvään erilliseen lääkärintarkastukseen osal-
listuvalle korvataan ansion menetys siltä ajalta, jonka hän 
hyväksyttävän selvityksen mukaan joutuu tarkastuksen 
takia olemaan poissa työstä säännöllisenä työaikanaan.

Mom. 3. Työnantaja maksaa reservin harjoitusten ajalta 
palkkaa siten, että työntekijä saa valtion maksaman re-
serviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. Työnantaja saa 
vähentää maksettavan reserviläispalkan työtuntijärjestel-
män mukaisten työpäivien osalta.

Soveltamisohje:

 Määräystä sovelletaan myös niihin, jotka siviilipal-
veluslain nojalla määrätään kertausharjoituksia 
korvaavaan palveluun sekä niihin, jotka pelastuslain 
nojalla koulutetaan väestönsuojelun erikoistehtäviin.

Mom. 4.  Työntekijällä, joka on valittu Metallityöväen 
Liitto ry:n liittohallitukseen, liittovaltuustoon tai liittoko-
koukseen, on oikeus saada vapautusta työstä osallistuak-
seen näiden hallintoelimien virallisiin kokouksiin. 

Työntekijän on ilmoitettava vapautuksen tarpeestaan niin 
pian kuin mahdollista ja esitettävä asianmukainen selvi-
tys kokoukseen osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta. 

Mom. 5. Edellä tässä pykälässä mainitut korvaukset 
maksetaan työehtosopimuksen 11 §:ssä mainitun keski-
tuntiansion mukaisesti.

Reservin 
harjoitukset

Metalliliiton 
hallintoelimi-
en kokoukset

18 §
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VI  TYÖTURVALLISUUS

19 § 
Työturvallisuus
Mom. 1.  Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä vel-
vollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on 
otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun 
työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtai-
siin edellytyksiin liittyvät seikat.

Työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon otta-
en riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava 
työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuh-
teista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä 
ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöi-
den turvallisuudelle ja terveydelle.

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa 
mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän 
tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa 
työnantajan hänelle työturvallisuuslain 15 §:n mukaisesti 
antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita.

Mom. 2. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnan-
tajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työ-
menetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilön-
suojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista 
ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Työntekijän ilmoitusvelvollisuus ei vaikuta korvausvas-
tuuseen, joka määräytyy yksinomaan lain mukaan.

Mom. 3.  Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän 
omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, 
työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemi-
sestä. Sama oikeus työntekijällä on, jos työtä varten ei ole 
asennettu viranomaisen tai työsuojelupäällikön määrää-

Yleiset  
velvollisuudet

Ilmoitus- 
velvollisuus

Työntekijän 
oikeus  
pidättäytyä 
työstä

19 §
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19 §
miä tahi työsuojelutoimikunnan tai vastaavan yhteistoi-
mintaelimen yksimielisesti ehdottamia varmuuslaitteita.

Mom. 4.  Mikäli asiantuntijalausuntojen, työtapaturma- 
ja ammattitautitilastojen tai muun vastaavan perusteen 
nojalla yhteisesti voidaan työstä todeta, että henkilönsuo-
jainten käyttö olennaisesti parantaa työturvallisuus- tai 
terveysolosuhteita, työnantaja hankkii tällaisen suojai-
men työpaikalle työntekijän käyttöön, vaikka sen anta-
minen työturvallisuuslain 15 tai 20 §:n mukaan ei olisi 
välttämätöntä.

Samoin menetellään, jos työntekijä voidaan tehokkaasti 
suojata haitoilta, jotka aiheutuisivat työn erityisestä kos-
teudesta, märkyydestä, vedosta, kuumuudesta tai kyl-
myydestä, voimakkaasta valosta tai muusta vaarallisesta 
säteilystä.

Soveltamisohje:

 Asiaa käsittelevä yhteistyöelin on yrityksen työsuoje-
lutoimikunta tai vastaava. Myös yrityksen terveyden-
huoltohenkilöstölle tulee antaa mahdollisuus lausua 
mielipiteensä hankittavaksi ehdotetuista suojaimista.

 Yhteisellä toteamisella tarkoitetaan määräyksessä 
sitä, että yhteistyöelimessä edustettuna olevat eri ryh-
mät ovat hankintaehdotuksesta samaa mieltä.

Edellä sanottu ei tarkoita tavanomaista työvaatetusta, jota 
työntekijä työssään käyttää estääkseen omia vaatteitaan 
tai itseään likaantumasta.

Työnantaja hankkii ja huoltaa kustannuksellaan kohtuul-
liseksi katsottavan määrän suojapukuja ja -käsineitä töis-
sä, joissa omien tavanomaisten työvaatteiden kuluminen 
ja likaantuminen on tavanomaista suurempi.

Henkilön-
suojaimet

Suoja- 
vaatteiden 
antaminen
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Soveltamisohje:

 Huollolla tarkoitetaan suojapukujen pesua sekä rik-
koutuneiden korjausta tai uusimista.

Mom. 5.  Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä 
työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien ter-
veysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja tervey-
den suojelemiseksi ja edistämiseksi käyttäen riittävästi 
työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja heidän tarpeelli-
seksi katsomiaan asiantuntijoita. Työterveyshuolto tulee 
järjestää siten kuin työterveyshuoltolaissa säädetään.

Mom. 6. Työsuojeluvaltuutetun työstä vapauttamisen ja 
ansion menetyksen korvaamisen osalta noudatetaan tek-
nologiateollisuuden yleissopimusta. (Ks. s. 140).

VII  SOSIAALISET MÄÄRÄYKSET

20 § Sairausaika, äitiys- ja isyysvapaa sekä 
tilapäinen hoitovapaa

A. Sairausajan palkka
Mom. 1. Työntekijä on velvollinen viipymättä ja, mikäli 
mahdollista, ennen työvuoron alkua ilmoittamaan työn-
antajalle sairastumisestaan.

Soveltamisohje:

 Sairastumisesta ilmoitetaan lähimmälle esimiehelle 
tai työnantajan nimeämälle muulle henkilölle.  Työn-
antajan tulee saattaa ilmoittamista koskevat menette-
lytavat työntekijöiden tietoon.

Työterveys-
huolto

Työsuojelu- 
valtuutetun  
työstä vapau- 
tus ja ansion  
menetyksen 
korvaus

Ilmoitus 
työkyvyttö-
myydestä
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20 §

 Jos työntekijä tahallisesti laiminlyö velvollisuutensa 
ilmoittaa viipymättä sairastumisestaan työnantajal-
le, maksetaan sairausajan palkkaa aikaisintaan siitä 
päivästä lukien, jona ilmoitus on tehty.

Mom. 2. Sairausajan palkka maksetaan seuraavin edel-
lytyksin:

1. Työntekijä on sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan 
työkyvyttömyyden vuoksi estynyt tekemästä työtä.

2. Työkyvyttömyydestä esitetään työnantajan hyväksy-
mä selvitys.

Soveltamisohje:
 1 

Työkyvyttömyyden toteaminen
 Työkyvyttömyys todetaan yrityksen työterveyslääkä-

rin tai muulla työnantajan hyväksymällä lääkärinto-
distuksella.

 Taannehtiva lääkärintodistus hyväksytään, mikäli lää-
käri on kirjoittanut todistukseen hyväksyttävät perus-
teet taannehtivuudelle.

 Epidemioiden aikana voi lääkäri antaa työterveyshoi-
tajalle oikeuden kirjoittaa tutkimuksensa perusteella 
todistuksia enintään kolmeksi vuorokaudeksi kerral-
laan. Kertautuvan todistuksen antajan tulee olla aina 
sama terveydenhoitaja. Uusiutumistapauksessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota mahdolliseen lääkä-
rinhoidon tarpeeseen. Ennen kuin hoitajan antamaa 
todistusta voidaan pitää selvityksenä työkyvyttömyy-
destä, hänen tulee todeta yhdessä lääkärin kanssa ti-
lanteen olevan em. tavalla sellainen, että hoitaja voi 
antaa todistuksia työkyvyttömyydestä.

Ilmoituksen 
laiminlyönti

Palkanmak-
sun edelly-
tykset
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 2 
Yrityksen terveyspalvelujen käytön ensisijaisuus

 Työntekijän tulee käydä ensisijaisesti yrityksen työter-
veyslääkärin vastaanotolla. Muun lääkärin kuin työ-
terveyslääkärin antama todistus työkyvyttömyydestä 
kelpaa perusteeksi sairausajan palkan maksamiselle, 
mikäli työntekijä esittää työnantajalle hyväksyttävän 
syyn muun lääkärin käyttöön.

 3 
Lääkärintodistuksiin liittyvät epäselvyydet

 Jos työnantaja ei hyväksy työntekijän esittämää lää-
kärintodistusta, hän voi osoittaa työntekijän nimeä-
mänsä lääkärin tarkastettavaksi. Työnantaja maksaa 
uuden lääkärintodistuksen hankkimisesta johtuvat 
kustannukset.

 Lääkärintodistuksiin liittyvät epäselvyydet selvite-
tään työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen mu-
kaisesti.

Työpaikan sairauspoissaolojen hallinta toteutuu parhaiten 
yritysjohdon, esimiesten, henkilöstön ja sen edustajien 
sekä työterveyshuollon yhteistyönä. Tehokas vaikutta-
minen edellyttää toimintamallia, joka koostuu ongelmien 
kartoituksesta, tavoitteiden asettamisesta ja käytännön 
toimenpiteistä. Yhtenä toimenpiteenä voi olla jäljempänä 
tarkemmin määritelty oma ilmoitus -menettely.

Sairauspoissaolojen vähentämiseksi voidaan paikallisesti 
sopia oma ilmoitus -menettelyn käyttöönotosta työpaikal-
la. Sopimus on tehtävä kirjallisesti pääluottamusmiehen 
kanssa. Sopimus voi koskea enintään kolme vuorokautta 
kestäviä poissaoloja. Oma ilmoitus –menettelyä sovelle-
taan vain työntekijän omiin sairauspoissaoloihin.

Sairauspoissa-
olojen hallinta

Työntekijän 
oma ilmoitus 
lyhytaikaisista 
sairaus- 
poissaoloista
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Paikallisesti sovittavia asioita voivat olla muun muassa:

- sopimuksen tavoitteet
- keitä sopimus koskee
- kenelle ilmoitus tehdään
- millä tavalla ilmoitetaan
- miten ilmoitus kirjataan
- kuinka toimitaan sairauden jatkuessa
- mahdolliset rajoitukset hyväksyttävien poissaolojen 

määrään
- työnantajan oikeus määrätä työntekijä (työterveys)

lääkärin tarkastettavaksi
- väärinkäytösten ennakointi ja mahdollisuus poiketa 

sairausajan palkan maksuperusteista ilmenneissä vää-
rinkäytöstilanteissa

- sopimuksen toteutumisen seuranta
- sopimuksen kesto, irtisanomismahdollisuus.

Mom. 3. Sairausajan palkka maksetaan keskituntiansion 
mukaisesti sen pituisen kalenteriajanjakson työtuntijär-
jestelmän mukaisilta työpäiviltä kuin seuraavasta käy 
ilmi:

Työsuhde, joka ennen työkyvyttömyyden alkua on jatku-
nut yhtäjaksoisesti

Kalenteriajanjakso
vähintään 1 kuukauden mutta alle 3 vuotta 28 päivää
3 vuotta mutta alle 5 vuotta  35 päivää
5 vuotta mutta alle 10 vuotta  42 päivää
10 vuotta tai kauemmin   56 päivää

Sairausajan palkka maksetaan kunkin korvattavan työ-
päivän työtuntijärjestelmän mukaisilta säännöllisiltä työ-
tunneilta.

Työntekijälle, jonka työsuhde on ennen sairauden alkua 
jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään 6 kuukautta, saira-
usajan palkka maksetaan ensimmäisen sellaisen sairaus-

Korvausajan-
jakson pituus

Vähintään 6 
kuukauden 
työsuhteet

20 §
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päivän alusta lukien, joka työntekijän työssä ollessa olisi 
ollut hänen työpäivänsä.

Sairausajan palkka maksetaan toisen sellaisen sairaus-
päivän alusta, joka työntekijän työssä ollessa olisi ollut 
hänen työpäivänsä. Ensimmäinen poissaolopäivä on ka-
renssipäivä.

Sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden jatkuessa sai-
rastumispäivän jälkeen vähintään kuusi (6) arkipäivää 
maksaa työnantaja palkan myös karenssipäivältä.

Jos työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta, maksetaan 
sairausajan palkka myös karenssipäivältä.

Jos sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys 
alkaa ennen kuin työsuhde on jatkunut yhden kuukauden, 
maksaa työnantaja sairausajan palkkana 50 % työnteki-
jän henkilökohtaisesta aikapalkasta. Sairausajan palkkaa 
maksetaan enintään niiltä työtuntijärjestelmän mukaisilta 
työpäiviltä, jotka ovat työkyvyttömyyden alkamispäivän 
ja sen jälkeisen 9 arkipäivän pituisen ajanjakson sisällä. 
Sairausajan palkan maksamisen edellytykset samoin kuin 
karenssipäivä määräytyvät tämän pykälän mukaisesti. 

Jos työntekijälle sairausvakuutuslain mukaan kuuluva oi-
keus päivärahaan alkaa aikaisemmin, lyhenee vastaavasti 
aika, jolta palkkaa on maksettava.
Jos työntekijä tulee sairauden tai tapaturman vuoksi työ-
kyvyttömäksi kesken työpäivänsä, maksetaan hänelle hä-
nen sinä päivänä menettämältään säännölliseltä työajalta 
keskituntiansion mukainen korvaus.

Soveltamisohje:
 Määräys tarkoittaa sitä, että alle 6 kuukauden työ-

suhteissa työkyvyttömyyden jatkuessa seuraava työ-
päivä on karenssipäivä.

Odotus- eli 
karenssipäivä 
yhden kuukau-
den, mutta alle 
6 kuukautta 
jatkuneissa  
työsuhteissa

Työtapaturma

Alle 1 
kuukauden 
työsuhde

Sairastumi-
nen kesken 
työpäivän
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 Jos työntekijä jo työhön tullessaan on sairauden 
vuoksi työkyvytön, kyseistä päivää pidetään alle 6 
kuukauden työsuhteissa karenssipäivänä.

Jos työntekijä sairastuu uudelleen samaan sairauteen enin-
tään 30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin viimeksi 
maksettiin sairausajan palkkaa tai sairauspäivärahaa, aloi-
tetaan sairausajan palkan maksaminen ilman karenssipäi-
vää, jos korvausajanjakso ei tämän sairauden osalta ole 
tullut täyteen. Sairausajan palkan maksamista jatketaan, 
kunnes sairaus- tai korvausajanjakso on päättynyt.

Soveltamisohje:

 Korvausajanjakson ei saman sairauden uusiutuessa 
tarvitse olla yhdenjaksoinen, vaan se voi koostua use-
asta työkyvyttömyysajanjaksosta.

 Onko kysymyksessä sama vaiko eri sairaus, ratkais-
taan epäselvässä tapauksessa sairausvakuutuslain 
tulkintoja noudattaen.

 Jos sairaudesta tai tapaturmasta aiheutunut työkyvyt-
tömyys on alkanut jostakin toisesta sairaudesta tai 
tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden aikana 
tai välittömästi sen jälkeen eikä työntekijä ole ollut 
välillä työkykyisenä työssä, katsotaan sairausajan-
jaksot sairausajan palkan maksamisen kannalta sa-
maksi työkyvyttömyydeksi.

Mom.4. Sairausajan palkkaa ei makseta, jos työntekijä 
on aiheuttanut sairauden tai tapaturman tahallisesti, ri-
kollisella toiminnallaan, kevytmielisellä elämällään tai 
muulla törkeällä tuottamuksella.

Soveltamisohje:
 Mikäli sairausajan palkkaetuja käytetään tahallaan 

väärin, ei sairausajan palkkaa makseta. Tahallinen 

Saman 
sairauden 
uusiutuminen

Sairausajan 
palkan  
epääminen
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väärinkäyttö saattaa lisäksi johtaa työsopimuksen 
päättämiseen työsopimuslain säännösten perusteel-
la.

Mom. 5. Jos työntekijä on viipymättä ilmoittanut työ-
kyvyttömyydestään eikä sairausajan palkan perusteissa 
tai määrässä ole epäselvyyttä, työnantaja maksaa työn-
tekijälle sairausajan palkan säännöllisen palkanmaksun 
yhteydessä odottamatta päivä- tai äitiysrahan tai niihin 
verrattavan muun korvauksen saamista.

Mom. 6. Jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomansa al-
kamista ja vuosiloma hänen pyynnöstään siirretään myö-
hemmin pidettäväksi, maksetaan työntekijälle sairausajan 
palkkaa sairauden ajalta tämän pykälän mukaisesti.

Jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana ja yli 7 sai-
raspäivän jatkuvan vuosiloman osa siirretään myöhem-
min pidettäväksi, työntekijälle maksetaan sairausajan 
palkkaa tämän pykälän mukaisesti loman siirtoajankoh-
dasta eteenpäin.

Soveltamisohje:
 Jos työntekijä sairastuu eikä vuosilomaa siirretä 

myöhemmin pidettäväksi, ei työnantajalle  tällöin 
synny sairausajan palkan maksuvelvollisuutta, jol-
loin työntekijän eduksi jää vuosilomapalkan lisäksi 
sairausvakuutuslain mukainen päiväraha.

Mom.7. Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuok-
si työkyvytön lomautusilmoitusta annettaessa ja sairaus 
jatkuu lomautuksen jo alettua, maksetaan sairausajan 
palkka tämän pykälän mukaisesti myös lomautusajalta, 
kunnes työkyvyttömyys tai korvausajanjakso on päätty-
nyt.

Jos työntekijä sairastuu lomautusilmoituksen antamisen 
jälkeen, sairausajan palkka maksetaan lomautuksen al-
kamiseen asti, jolloin myös korvausajanjakson laskemi-

Sairausajan 
palkan maksu-
ajankohta

Sairausajan 
palkka ja 
vuosiloma

Sairausajan 
palkka ja 
lomautus
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20 §

nen keskeytyy. Jos työntekijä on sairaana lomautuksen 
päättyessä, sairausajan palkkaa maksetaan tämän pykälän 
mukaisesti, kunnes sairaus tai korvausajanjakso päättyy.

Lomautusajalta sairausajan palkkaa ei em. poikkeuksin 
makseta. Jos sairauden aiheuttama työkyvyttömyys alkaa 
lomautuksen aikana ja jatkuu lomautuksen jo päätyttyä, 
työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuus alkaa 
tämän pykälän mukaisesti siten, että lomautuksen päät-
tymisen jälkeen ensimmäinen työpäivä on alle 6 kuukau-
den työsuhteissa karenssipäivä, joka on myös sairausajan 
palkan maksamisajanjakson ensimmäinen päivä.

Mom. 8. Työntekijä ei välttämättä aina ole sairauden tai 
tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Työntekijälle saat-
taa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta kuin hänen 
vakituista työtään, ns. korvaavaa työtä. Korvaavan työn 
pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mu-
kaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa työtä 
tai joskus myös työntekijälle soveltuvaa koulutusta.

 Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa lääkärintodis-
tuksessa olisi suotavaa kuvata ne mahdolliset rajoituk-
set, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. 
Työnantajan päätöksen osoittaa työntekijälle korvaavaa 
työtä on perustuttava lääketieteellisesti perusteltuun kan-
nanottoon.

Korvaavan työn teettämisen tulee perustua työpaikalla 
yhdessä käsiteltyihin menettelytapasääntöihin ja konsul-
taatioon työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn 
aloittamista varataan työntekijälle mahdollisuus keskuste-
luun työterveyslääkärin kanssa.

Tarkempaa ohjeistusta korvaavasta työstä on liittojen 
kotisivuilla; www.teknologiateollisuus.fi ja www.metal-
liliitto.fi

Korvaava työ
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Mom. 9.  Täydentävät määräykset
1)  Ohjaaminen työehtosopimuksen määräysten oikeaan 

soveltamiseen
Työnantajan ja luottamusmiesten tulee yhdessä pyr-
kiä ohjaamaan työntekijöitä työehtosopimuksen sai-
rausajan palkkaa koskevien määräysten oikeaan so-
veltamiseen.

Uusille työntekijöille asiaa koskevaa valistusta ja oh-
jausta on suositeltavaa jakaa heti perehdyttämisen 
yhteydessä.

Sekä työnantaja- että työntekijäpuolen edun mukais-
ta on sairauspoissaolojen saaminen mahdollisimman 
vähäiseksi. On suositeltavaa, että paikalliset osapuo-
let yhdessä seuraavat työpaikan sairauspoissaolojen 
kehitystä ja tarvittaessa etsivät keinoja niiden vähen-
tämiseksi.

Esimiehellä on parhaat mahdollisuudet sekä ensisijai-
nen velvollisuus selvittää poissaolojen syyt ja muut 
niihin liittyvät kysymykset ja tarvittaessa puuttua 
toistuviin tai pitkittyneisiin poissaoloihin. Poissaolo-
ja ehkäiseviin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä enna-
koivasti.

Mahdollisten ongelmatapausten hoitamisessa koros-
tuu esimiesten yhteistyön tarve työterveyshuollon, 
henkilöstöhallinnon, työsuojelun asiantuntijoiden ja 
henkilöstön edustajien kanssa.

2) Sairauskassa
Työntekijälle, joka on työnantajan tukeman sairaus-
kassan jäsen, työnantaja on velvollinen maksamaan 
tämän pykälän mukaisen sairausajan palkan ehdolla, 
että sairauskassa vapautetaan suorittamasta hänelle 
sairausavustusta siltä ajalta, jolta työnantaja tämän 
pykälän mukaisesti on palkkaa maksanut. Mikäli sai-

20 §
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20 §

rauden tai tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys 
jatkuu yli sen ajan, jolta työnantaja on velvollinen 
maksamaan palkkaa, vastaa sairauskassa sääntöjensä 
mukaisesti jatkuvan avustuksen maksamisesta.

3) Työpaikkakassa
Mikäli työpaikalla toimii sairausvakuutuslain alainen 
kassa, työnantaja voi toteuttaa tähän pykälään perus-
tuvat velvollisuutensa siten, että kassa maksaa saira-
usajan palkan ja työnantaja maksaa kassalle kannatus-
maksun, joka vastaa sairausvakuutuslain ulkopuolella 
maksettavasta avustuksesta aiheutuvia kustannuksia.

B. Äitiys- ja isyysvapaa
Mom.10. Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vä-
hintään 6 kuukautta ennen synnytystä, maksetaan hänen 
äitiysvapaansa ajalta keskituntiansion mukaista palkkaa 
56 päivän pituisen kalenteriajanjakson työtuntijärjestel-
män mukaisilta työpäiviltä työsopimuslain 4 luvun 1 §:n 
mukaisen äitiysvapaan alkamispäivästä lukien.

Soveltamisohje:

 Jos uusi äitiysvapaa alkaa edellisen perhevapaan 
aikana siten, että työntekijä ei palaa välillä työhön, 
työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta uuden 
äitiysvapaan osalta.

Jos naispuolinen työntekijä on adoptoinut alle kouluikäi-
sen lapsen, annetaan hänelle samoin edellytyksin adop-
tioon välittömästi liittyvänä 56 päivän pituinen äitiysva-
paaseen rinnastettava vapaa, jonka ajalta työnantaja mak-
saa työntekijälle palkkaa äitiysvapaan palkan maksamista 
koskevien työehtosopimusmääräysten mukaisesti.

Työntekijälle annetaan isyysvapaaksi se aika, johon hä-
nelle sairausvakuutuslain mukaan tulevan isyysrahan 
katsotaan kohdistuvan. 

Äitiysvapaan 
palkka

Isyysvapaan 
palkka
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Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään kuu-
si kuukautta ennen isyysvapaan alkamista, maksetaan 
hänen isyysvapaansa ajalta keskituntiansion mukaista 
palkkaa enintään kuuden arkipäivän pituisen kalenteri-
ajanjakson työtuntijärjestelmän mukaisilta työpäiviltä.  

C. Lapsen sairastuminen
Mom.11. Työntekijällä on oikeus saada palkallista tila-
päistä vapaata alle 10-vuotiaan oman lapsensa tai muun 
hänen taloudessaan vakituisesti asuvan alle 10-vuotiaan 
lapsen äkillisesti sairastuessa lapsen hoidon järjestämi-
seksi tai tämän hoitamiseksi seuraavin edellytyksin:

a) Selvitys lapsen sairastumisesta
Lapsen sairaudesta ja siitä johtuvasta työntekijän työs-
tä poissaolon tarpeesta on annettava sama selvitys kuin 
työehtosopimuksessa ja yrityksessä mahdollisesti omak-
sutun käytännön mukaan vaaditaan henkilön omasta sai-
raudesta.

b) Poissaoloon oikeutetut henkilöt
Poissaoloon oikeutettuja ovat vakituisesti lapsen kanssa 
samassa taloudessa asuvat 
- lapsen biologiset vanhemmat
- lapsen ottovanhemmat tai 
- muut lapsen huoltajat.
Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei asu 
tämän kanssa samassa taloudessa (etävanhempi).

c) Poissaolo-oikeutta käyttävä henkilö
Päätös siitä, kumpi vanhemmista käyttää oikeutta tämän 
momentin mukaiseen poissaoloon tai käyttääkö oikeutta 
muu lapsen kanssa samassa taloudessa vakituisesti asuva, 
tehdään lapsen huoltajien kesken.

Sairaan  
lapsen hoito

20 §
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20 §

Työnantajalla on oikeus saada selvitys siitä, että lapsen 
huoltajat eivät yhtäaikaisesti käytä edellä mainittua pois-
saolo-oikeuttaan.

d) Poissaolon tarkoitus ja kesto
Työntekijän poissaolon on oltava välttämätöntä äkillises-
ti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitami-
seksi. Työnantajalla on oikeus saada selvitys lapsen hoi-
topaikan sekä samassa taloudessa asuvien perheenjäsen-
ten hoitomahdollisuudesta ja sopivuudesta tehtävään.

Poissaolon kesto voi olla 1, 2, 3 tai 4 työpäivää kerral-
laan.

Pöytäkirjamerkintä:
 Poissaolo on välttämätöntä ainoastaan niin kauan, 

kun lapsen hoito on saatu järjestettyä.
 Tarpeellisiin ja mahdollisiin toimiin lapsen hoidon 

järjestämiseksi on ryhdyttävä myös  työntekijän va-
paapäivinä.

e) Huoltajan ansiotyöedellytys
Työntekijän oikeus korvaukseen poissaolon ajalta on 
riippuvainen muun ohella myös siitä, että samassa talou-
dessa vakituisesti asuvat lapsen molemmat huoltajat ovat 
ansiotyössä.

Edellä sanottu ei koske tilannetta, jossa toinen lapsen 
huoltajista on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon ase- 
tai siviilipalvelusvelvoitteiden vuoksi.

f) Molemmat huoltajat vuorotyössä
Jos lapsen huoltajat ovat saman työnantajan palveluk-
sessa vuorotyössä siten, että huoltajien työvuorot osuvat 
peräkkäin, varataan kotona olevalle huoltajalle mahdol-
lisuus ilman palkan menetystä hoitaa äkillisesti sairastu-
nutta lasta siihen saakka, kun toinen huoltajista palaa työ-

Poissaolon 
pituus ja siitä 
annettava 
selvitys
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vuoroltaan kotiin. Tällaisen palkallisen poissaolon pituus 
on se aika, mikä kuluu edestakaiseen työmatkaan.

Korvaus lyhyen tilapäisen poissaolon ajalta maksetaan 
tämän työehtosopimuksen sairausajan palkkaa koskevan 
määräyksen mukaisesti.  

Jos lapsi sairastuu uudelleen samaan sairauteen enintään 
30 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin viimeksi mak-
settiin korvausta tämän momentin mukaisesti, jatketaan 
korvauksen maksamista ilman karenssipäivää siihen asti, 
kun edellä mainittu 4 työpäivän korvausajanjakso on tä-
män sairauden osalta täyttynyt.

Saman sairauden uusiutumisena ei pidetä kahden tai use-
amman lapsen sairastumista peräkkäin alle 30 päivän 
välein samassa perheessä. Myöskään toisen huoltajan ja 
lapsen peräkkäin sattuvat sairaudet eivät keskenään muo-
dosta uusiutumistapausta.

Jos lapsi sairastuu äkillisesti kesken työpäivän ja toinen 
huoltajista joutuu järjestämään hoidon tai hoitamaan lasta 
tässä momentissa tarkoitetulla tavalla, maksetaan hänelle 
hänen sinä päivänä menettämältään säännölliseltä työ-
ajalta keskituntiansion mukainen korvaus.

Tässä momentissa tarkoitetut palkalliset poissaolopäivät 
rinnastetaan vuosilomalain tarkoittamiin työssäolopäivi-
en veroisiin päiviin.

Työntekijällä, jonka lapsella on valtioneuvoston ase-
tuksen (valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täy-
täntöönpanosta mukainen vaikea sairaus tai vamma, on 
oikeus olla poissa työstä osallistuakseen sairausvakuu-
tuslain 10 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuun lapsen 
hoitoon, kuntoutukseen taikka sopeutumisvalmennus- 
tai kuntoutuskurssille sovittuaan poissaolosta etukäteen 
työnantajan kanssa.

Poissaolon 
ajalta makset-
tava korvaus

Saman 
sairauden 
uusiutuminen

Lapsi sairas-
tuu kesken 
työpäivän

Vaikutus  
vuosilomaan

Vaikeasti 
sairaan tai 
vammaisen 
lapsen hoito

20 §
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D. Vähennykset 
Mom.12. Sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta 
vähennetään, mitä työntekijä saa saman työkyvyttömyy-
den tai synnytyksen takia samalta ajanjaksolta päivä- tai 
äitiys- ja isyysrahaa taikka siihen verrattavaa muuta kor-
vausta lain tai sopimuksen perusteella. Työnantajalla ei 
kuitenkaan ole oikeutta vähentää korvausta sairausajan 
tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta siltä osin kuin korvaus-
ta maksetaan työntekijälle hänen kokonaan tai osaksi itse 
kustantamansa vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Soveltamisohje:
 Tässä kappaleessa mainitulla sopimuksella tarkoi-

tetaan työnantajan ja työntekijän väliseen työsuh-
teeseen liittyvää tai muutoin heidän välillään tehtyä 
sopimusta, muttei sen sijaan työntekijän ja jonkun 
kolmannen henkilön välistä sopimusta.

 Päivärahaan verrattavilla korvauksilla tarkoitetaan 
muita päivärahan kaltaisia, ansionmenetyksen joh-
dosta maksettavia etuuksia, kuten esim. työ- ja tapa-
turmaeläke.

Siltä ajalta, jolta työnantaja on maksanut työntekijälle 
sairausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkan, on hän oi-
keutettu nostamaan itselleen palautuksena työntekijälle 
tulevan edellisen kappaleen mukaisen päivä- tai äitiys- 
ja isyysrahan tai siihen verrattavan korvauksen taikka 
saamaan sen määrän takaisin työntekijältä, ei kuitenkaan 
enempää kuin maksamansa määrän.

Soveltamisohje:

 Jos työntekijä on sairaana päivän, jolloin lyhennetyn 
työviikon takia ei työskennellä, työnantajalla ei kui-
tenkaan ole oikeutta em. päivä- tai äitiys- ja isyysra-
haan kyseiseltä päivältä.

Vähennykset 
sairausajan 
tai äitiys- ja 
isyysvapaan  
palkasta

20 §
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Jos päivärahaa tai siihen verrattavaa korvausta ei työnte-
kijästä itsestään johtuvista syistä makseta tai jos se mak-
setaan vähäisempänä kuin mihin hänellä lain mukaan 
olisi ollut oikeus, on työnantajalla oikeus vähentää sai-
rausajan tai äitiys- ja isyysvapaan palkasta se päiväraha 
tai sen osa, mikä työntekijän laiminlyönnin johdosta on 
jäänyt maksatta.

E. Työuran pidentäminen
Mom. 13. Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä 
käyvät keskustelun niistä mahdollisista toimenpiteistä,  
jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista. 
Liittojen yhteisessä Teknologiateollisuuden työkaarimal-
li –julkaisussa on esimerkkejä toimenpiteistä.

21 § 
Lääkärintarkastukset
Mom. 1. Työnantaja korvaa työntekijälle ansionmenetyk-
sen, mikäli tämä työsuhteen aikana lähetetään tai määrä-
tään terveystarkastukseen taikka tutkimuksiin silloin kun 
nämä perustuvat 

- valtioneuvoston asetukseen hyvän työterveyshuolto-
käytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä 
sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulu-
tuksesta (1484/01) ja hyväksyttyyn työterveyshuollon 
toimintasuunnitelmaan

- lakiin nuorista työntekijöistä (998/93)
- säteilylakiin (592/91)
- tartuntatautilakiin (583/86).

Ansionmenetys korvataan tarkastuksessa ja tutkimukses-
sa sekä niihin liittyvissä matkoissa työntekijän menettä-
miä säännöllisiä työtunteja vastaavalta ajalta.

Työnantaja maksaa myös korvauksen välttämättömis-
tä matkakustannuksista sekä tämän työehtosopimuksen 
mukaisen päivärahan silloin, kun työntekijä lähetetään 

Työuran 
pidentäminen

Lakisääteiset 
lääkärin- 
tarkastukset

20-21 §
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21 §

edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuihin tarkastuk-
siin tai tutkimuksiin taikka määrätään näiden perusteella 
jälkitarkastukseen.

Jos tarkastus tapahtuu työntekijän vapaa-aikana, hänelle 
maksetaan korvauksena ylimääräisistä kuluista summa, 
joka vastaa sairausvakuutuslain 11 luvun 7 §:n  mukaisen 
sairauspäivärahan vähimmäismäärää.

Mom. 2.  Muita kuin lakisääteisiä lääkärintarkastuksia 
koskevat ansionmenetyksen korvattavuuden edellytykset 
ovat:
a) Perusedellytykset
 (koskevat kaikkia b)-kohdan tapauksia 1 - 3)
1. Kysymyksessä on oltava sairastumis- tai tapatur-

matapaus, jossa on välttämätöntä päästä nopeasti 
lääkärintarkastukseen. Työntekijän on esitettävä lää-
kärintarkastuksesta työnantajan hyväksymä selvitys 
(esim. lääkärintodistus tai lääkärinpalkkiokuitti) sekä 
työnantajan pyytäessä selvitys siitä, kuinka kauan 
lääkärintarkastus odotus- ja kohtuullisine matka-ai-
koineen kesti.

2. Muissa kuin kohdassa 1. tarkoitetuissa sairastumis- 
tai tapaturmatapauksissa edellytetään, että työnteki-
jä varaa vastaanottoajan työaikana vain, jos se ei ole 
kohtuullisen ajan (esim. normaalitapauksissa viikon) 
kuluessa saatavissa työajan ulkopuolella. Työntekijän 
on esitettävä luotettava selvitys siitä, ettei hän ole voi-
nut saada vastaanottoa työajan ulkopuolella.

3. Työntekijän on ilmoitettava lääkäriin menostaan etu-
käteen työnantajalle. Jos ilmoitusta ei ylivoimaisen 
esteen takia voida etukäteen tehdä, on ilmoitus tehtä-
vä välittömästi, kun se on mahdollista.

4. Lääkärintarkastus on järjestettävä työajan tarpeetonta 
menetystä välttäen.

Muut kuin 
lakisääteiset 
lääkärin-
tarkastukset
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5. Mikäli työntekijä saa lääkärintarkastuksen ajalta  sai-
rausajan palkkaa, ei korvausta ansionmenetyksestä 
lääkärintarkastusta koskevien sopimusmääräysten 
nojalla suoriteta. Korvausta ei suoriteta myöskään 
sairausajan palkkamääräysten edellyttämänä karens-
sipäivänä suoritetun lääkärintarkastuksen ajalta.

6. Jos sairaus on johtunut omasta törkeästä tuottamuk-
sesta tai tahallisuudesta, ei ansion menetystä korvata.

b) Erityisedellytykset

Ansion menetys korvataan:

1. Uusi tai uusiutuva sairaus
Sellaisen lääkärintarkastuksen ajalta, jossa todetaan 
työntekijän sairaus.
Lääkärin tutkimustoimenpiteestä johtuneen, enintään 
vuorokauden kestäneen työkyvyttömyyden ajalta.
Jos työntekijä sairausoireiden vuoksi on otettu sairaa-
laan tarkkailtavaksi tai tutkittavaksi. Tällöin noudate-
taan sairausajan palkkamääräyksiä.

2. Aikaisemmin todettu sairaus
Kroonisen sairauden edellyttämän lääkärintarkas-
tuksen ajalta edellyttäen, että kysymyksessä on hoi-
don määrittelemiseksi ao. erikoislääkärin suorittama 
tai erikoisalan poliklinikalla suoritettu tarkastus.
Sairauden olennaisesti pahentuessa, minkä vuoksi 
työntekijän on ollut tarpeen hakeutua lääkärintarkas-
tukseen.

Hoidon määrittelemiseksi tarpeellisen ao. erikois-
alan lääkärin tarkastuksen ajalta, jossa annetaan mää-
räys apuvälineen esim. silmälasien hankkimiseksi.

Muun aikaisemmin todetun sairauden hoidon 
määrittelemiseksi tarpeellisen lääkärintarkastuksen 

Uusi tai 
uusiutuva 
sairaus

Aikaisemmin 
todettu sairaus

21 §
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21 §

ajalta vain, jos lääkärinpalveluja ei ole saatavissa työ-
ajan ulkopuolella.

Syöpäsairauden edellyttämän hoitotoimenpiteen ai-
heuttaman työkyvyttömyyden ajalta. Tällöin nouda-
tetaan sairausajan palkkamääräyksiä.

3. Laboratorio- ja röntgentutkimukset
Korvattavaan lääkärintarkastukseen välittömästi liit-
tyvän laboratorio-, röntgen- tai siihen rinnastettavan 
tutkimuksen ajalta. Tutkimuksen tulee olla lääkärin 
määräämä ja siten osa tarkastusta. Erillisen labora-
torio, röntgen- tai siihen rinnastettavan tutkimuksen 
ajalta aiheutuva ansionmenetys korvataan vain, jos 
työntekijällä ei ole mahdollisuutta päästä em. tutki-
mukseen työajan ulkopuolella tai jos sairaus edel-
lyttää tutkimuksen suorittamista ainoastaan tiettynä 
vuorokauden ajankohtana. Tällainen ajankohtavaati-
mus tulee selvittää lääkärintodistuksella.

4. Sairausvakuutuslain mukaisen äitiysrahan saamisen 
edellytyksenä olevan lääkärin tai terveyskeskuksen 
todistuksen hankkimiseksi välttämättömän tarkastuk-
sen sekä synnytystä edeltävien lääketieteellisten tut-
kimusten (työsopimuslaki 4 luku 8 § 2 mom.) ajalta, 
ellei työntekijä ole saanut vastaanottoa työajan ulko-
puolella. Edellytyksenä on, että tarkastus tai tutkimus 
on järjestetty työajan tarpeetonta menetystä välttäen.

Työntekijän on pyynnöstä esitettävä työnantajalle sel-
vitys tutkimuksen liittymisestä raskauteen sekä sen 
suorittamisen välttämättömyydestä työaikana.

5. Jos äkillinen hammassairaus ennen hoitotoimenpi-
teitä aiheuttaa työntekijän työkyvyttömyyden, joka 
vaatii samana päivänä tai saman työvuoron aikana 
annettavaa hoitoa, hoitotoimenpiteen ajalta, mikäli 
hänen ei onnistu saada hoitoa työajan ulkopuolella. 

Laboratorio- 
ja röntgen-
tutkimukset

Raskauteen 
liittyvä lääkä-
rintarkastus 
ja muu lää-
ketieteellinen 
tutkimus

Äkillinen 
hammas- 
sairaus
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Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan 
hammaslääkärin antamalla todistuksella.

Mom. 3. Mikäli työntekijä joutuu käymään lääkärintar-
kastuksessa työsuhteen alkaessa sen vuoksi, että työnan-
taja pitää lääkärintarkastusta työsuhteen syntymisen tai 
jatkumisen ehtona, työntekijälle korvataan lääkärintar-
kastuksesta ja siihen mahdollisesti liittyvästä laboratorio- 
tai röntgentutkimuksesta aiheutuvat kustannukset sekä 
menetetyltä säännölliseltä työajalta ansion menetys, ellei 
vastaanottoa ole voitu järjestää työajan ulkopuolella.

Soveltamisohje:
 Kun lääkärintarkastus tapahtuu työnantajaa tai 

työntekijää koskevan lakiin perustuvan velvoitteen 
nojalla, korvaus maksetaan kyseiseen säännökseen 
mahdollisesti sisältyvien määräysten mukaisesti.

 Ennen työsuhteen alkua suoritetusta lääkärintarkas-
tuksesta johtuvaa ansion menetystä ei korvata. 
Tarkastuksen kustannukset korvataan tällaisessa ta-
pauksessa, mikäli tarkastusta edellyttänyt työnantaja 
ottaa kyseisen henkilön työsuhteeseen.

Mom. 4. Edellä mainitut korvaukset ansion menetyksestä 
maksetaan tämän työehtosopimuksen 11 §:n sekä matka-
kustannukset ja päiväraha 16 §:n mukaisesti.

Ansion menetyksen korvauksesta toimitettava vähennys 
tehdään samalla tavoin kuin asiasta on sairausajan palkan 
osalta työehtosopimuksen 20 §:n 12 momentissa sovittu.

22 § 
Ryhmähenkivakuutus
Työnantaja toteuttaa kustannuksellaan työntekijöitä kos-

Työhöntulo-
tarkastus

21-22 §
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23 §

kevan ryhmähenkivakuutuksen keskusjärjestöjen sopi-
muksen mukaan.

23 § 
Vuosiloma
Mom. 1. Työntekijä saa vuosiloman vuosilomalain mu-
kaan.

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus lasketaan keskusjär-
jestöjen välillä 21.3.2005 allekirjoitetun ja 1.4.2005 voi-
maantulleen lomapalkkasopimuksen mukaan.

Vuosilomapalkan maksamisen jaksottamisesta voidaan 
paikallisesti sopia niin, että lomapalkka erääntyy palkan-
maksukausittain vuosiloman aikana. Lomapalkka tulee 
tällöin kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettuna vii-
meistään siinä palkanmaksussa, jossa maksetaan vuosilo-
man jälkeisen ensimmäisen työpäivän palkka.

Soveltamisohje:

 Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työntekijöitä 
yleisesti koskevaa vuosilomapalkan maksutapaa.

Mom. 2.  Työntekijälle maksetaan lomarahana 50 % hä-
nen vuosilomapalkastaan.

Ellei paikallisesti lomarahan maksamisen ajankohdasta 
muuta sovita, maksetaan lomaraha seuraavasti:

Puolet lomarahasta maksetaan ennen vuosiloman alka-
mista. Puolet maksetaan sen palkanmaksun yhteydessä, 
jolloin työntekijän palkka ensimmäiseltä vuosiloman jäl-
keiseltä työpäivältä maksetaan, tai olisi maksettu, ellei 
työntekijä olisi estynyt palaamasta työhön. Saadakseen 
lomarahan jälkimmäisen osan tulee työntekijän työsuh-
teen kuitenkin olla voimassa vielä vuosiloman viimeise-
nä päivänä.

Vuosiloma

Vuosiloma-
palkka ja 
lomakorvaus
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Soveltamisohje:
 Sopimus lomarahojen maksamisen ajankohdasta teh-

dään työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä noudat-
taen kirjallisesti. Lomaraha tulee kuitenkin näissäkin 
tapauksissa sopia kokonaisuudessaan maksettavaksi 
viimeistään ennen seuraavan lomanmääräytymisvuo-
den alkamista.

 Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työntekijöitä 
yleisesti koskevaa lomarahan maksutapaa.

 Mikäli työntekijän työsuhde päättyy ennen lomarahan 
paikallisesti sovittua maksuajankohtaa, maksetaan se 
työsuhteen päättyessä, mikäli työntekijä muutoin on 
siihen työehtosopimuksen mukaan oikeutettu.

Lomaraha maksetaan myös mahdollisen lomakorvauk
sen yhteydessä, mikäli työsuhde lomakautena päättyy 
muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä.

Lomaraha maksetaan tällöin edellisen päättyneen loman-
määräytymisvuoden lomakorvauksesta, mutta ei viimei-
sen kesken jääneen lomanmääräytymisvuoden lomakor-
vauksesta.

Soveltamisohje:
 Määräaikaisen työsopimuksen päättyminen ei ole työn-

tekijästä itsestään johtuva syy.

Jos työnantaja lomakautena päättää työntekijän työsuh-
teen muusta kuin työntekijästä itsestään johtuvasta syystä 
kesken tämän vuosiloman, maksetaan työntekijälle myös 
lomarahan jälkimmäinen osa. Mikäli työntekijälle ei ole 
annettu vuosilomaa ennen tällä tavoin tapahtunutta työ-
suhteen päättymistä, maksetaan työntekijälle koko loma-
raha.

Lomaraha ja 
työsuhteen 
päättyminen

23 §
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23-24 §

Vanhuus-, työkyvyttömyys-, varhennetulle tai lykätylle 
vanhuuseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan lo-
maraha siitä vuosilomapalkasta ja mahdollisesta vuosilo-
makorvauksesta, johon työntekijä on oikeutettu.

Soveltamisohje:

 Eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle maksetaan loma-
raha myös mahdollisesta kesken jääneen lomanmää-
räytymisvuoden lomakorvauksesta.

Työntekijän astuessa vakinaiseen palvelukseen asevel-
vollisuuden suorittamiseksi maksetaan lomaraha siitä lo-
mapalkasta ja lomakorvauksesta, johon hän on oikeutettu 
palvelukseen astuessaan.

Soveltamisohje:

 Määräystä sovelletaan vastaavasti myös siviilipalve-
lusvelvolliseen.

VIII  ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

24 § 
Palkanmaksu
Mom. 1. Palkanmääritysjakson ollessa viikkoa lyhyem-
pi, palkka on maksettava vähintään kaksi kertaa kuukau-
dessa, ellei ole sovittu palkan tai sen osan maksamisesta 
kerran kuukaudessa. Jos palkka on määritetty viikkoa tai 
sitä pidempää ajanjaksoa kohti, palkka on maksettava vä-
hintään kerran kuukaudessa.
Mom. 2. Liitot suosittelevat, että työpaikoilla sovitaan 
palkanmaksusta rahalaitosten välityksellä.

Eläkkeelle 
siirtyminen
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25 § 
Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen
Työnantaja pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen 
valtuutuksen, Metallityöväen Liiton jäsenmaksut ja ti-
littää ne palkanmaksukausittain kyseisen liiton nimeä-
mälle pankkitilille. Pidättäminen suoritetaan siten kuin 
keskusjärjestöjen 13.1.1969 allekirjoittamassa sopimus-
pöytäkirjassa on erikseen sovittu. Työntekijälle annetaan 
kalenterivuoden tai työsuhteen päätyttyä verotusta varten 
todistus pidätetystä summasta.

26 § 
Kokoontuminen työpaikalla sekä tiedotustoiminta
Metallityöväen Liiton rekisteröidyllä alayhdistyksellä ja 
sen työpaikalla olevalla osastolla, työhuonekunnalla tai 
vastaavalla on mahdollisuus työajan ulkopuolella - ennen 
työajan alkamista, ruokatauolla tai välittömästi työajan 
päätyttyä, sekä erikseen sovittaessa myös viikkolepoon 
kuuluvana aikana - järjestää kokouksia työpaikan työsuh-
teita koskevista kysymyksistä seuraavin ehdoin:

a) Kokouksen pidosta työpaikalla tai muussa tämän 
sopimuksen tarkoittamassa paikassa on työnantajan 
kanssa sovittava, mikäli mahdollista, kolme päivää 
ennen aiottua kokousta.

b) Työnantaja osoittaa kokouspaikan, joka on joko työ-
paikalla tai työpaikan läheisyydessä, työnantajan hal-
linnassa oleva, tarkoitukseen soveltuva paikka. Ellei 
sellaista ole, on kysymyksestä tarvittaessa neuvotel-
tava tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. 
Kokouspaikkaa valittaessa on huomiota kiinnitettävä 
mm. siihen, että työturvallisuudesta, työhygieniasta 
ja paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä voidaan 
noudattaa ja että kokous ei häiritse liike- tai tuotanto-
toimintaa.

c) Pidettävän kokouksen menosta ja järjestyksestä sekä 
kokoustilojen siisteydestä vastaavat kokoustilojen va-

Kokouksen  
järjestäjä

Kokouksen  
ajankohta

Kokousasiat

Sopiminen

Kokouspaikka
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26-29 §

rauksen tehnyt järjestö ja järjestäjä. Järjestön luotta-
mushenkilöiden tulee olla kokouksessa saapuvilla.

d) Kokouksen järjestäjillä on oikeus kutsua kokoukseen  
työehtosopimuksen osapuolena olevan liiton ja sen 
alayhdistyksen sekä asianomaisten keskusjärjestöjen 
edustajia.

Soveltamisohje:
 Työpaikalla tapahtuvan kokoontumisen ehtona on 

muun muassa se, että kokouksen pidosta sovitaan 
työnantajan kanssa. Kokouksesta tulee pääsäännön 
mukaan sopia vähintään 3 päivää ennen kokousta. 
Vain siinä tapauksessa, että aihe kokouksen pitämi-
seen on ilmaantunut niin myöhään, ettei edellä mai-
nittua määräaikaa ole mahdollista noudattaa, pyyntö 
voidaan esittää myöhemminkin. Ainoastaan työehto-
sopimuksessa mainitut ehdot täyttävään kokoukseen 
on kokouksen järjestäjillä oikeus kutsua Metallityö-
väen Liiton ja sen alayhdistyksen sekä asianomaisten 
keskusjärjestöjen edustajia. Kokoukseen osallistuvan 
edustajan nimi ja asema kyseisen yhdistyksen organi-
saatiossa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen kokousta 
työnantajalle. Ilman tällaista ilmoitusta ei työnantaja 
ole velvollinen sallimaan edustajan osanottoa koko-
ukseen.

Tiedotustoiminta
Metallityöväen Liiton ammattiosasto, työhuonekunta tai 
vastaava voi:

a) Työajan ulkopuolella, työnantajan kanssa sovittavas-
sa muussa kuin tuotannollisessa tilassa, jakaa jäse-
nilleen kokousilmoituksiaan, työpaikan työsuhteisiin 
tai yleensä työmarkkinakysymyksiin liittyviä tiedon-
antoja, joissa tulee olla merkittynä liikkeellepanijan 
nimi.

Ulkopuoliset 
osanottajat
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b) Julkaista tiedot työpaikan henkilöstölle tarkoitetussa 
tiedotuslehdessä tai julkaista ne työnantajan työnte-
kijöiden käyttöön osoittamalla ilmoitustaululla, jolla 
voidaan tiedottaa myös yleisiin kysymyksiin liittyvis-
tä asioista. Ilmoitustaulun sisällöstä ja hoidosta vastaa 
ilmoittaja.

Tiedottamisessa tulee noudattaa sananvapauden käyttä-
misestä joukkoviestinnässä annetun lain säännöksiä. Tie-
donannot eivät saa olla hyvän tavan vastaisia eikä tiedo-
tusaineiston tule sisältää yleispolitiikkaa.

Paikallisesti voidaan sopia käytettäväksi myös muita tie-
dotustapoja ja -välineitä noudattaen tämän pykälän peri-
aatteita.

27 § 
Koulutustoiminta
Koulutustoiminnassa noudatetaan teknologiateollisuuden 
yleissopimuksen 5. luvun määräyksiä.

28 § 
Luottamusmiehet
Luottamusmiesten osalta noudatetaan liittojen välistä luot-
tamusmiessopimusta. (Ks. s. 159).

29 § 
Ulkopuolisen työvoiman käyttö
Mom.1. Alihankintaa koskeviin sopimuksiin otetaan ehto, 
jossa alihankkija sitoutuu noudattamaan alansa normaali- 
tai yleissitovaa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilain-
säädäntöä.
Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa joudutaan 
vähentämään, on yrityksen pyrittävä sijoittamaan ko. 
työntekijät yrityksen muihin tehtäviin.

Alihankinta

26-29 §
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Mom.2. Vuokratyövoima
Vuokrattujen työntekijöiden vähimmäisehdot 
Vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavat 
työehtosopimukseen perustuvat vähimmäistyöehdot 
määräytyvät työsopimuslain 2 luvun 9 §:n 1 momentin 
mukaisesti. Työsuhteissa sovelletaan tällöin vähintään 
Malmikaivosten työehtosopimuksen määräyksiä, ellei 
vuokrayritys ole sidottu normaali- tai yleissitovaan työ-
ehtosopimukseen.
Työnantajavelvoitteiden täyttämiseen liittyvä yritysten 
yhteistyö
Käyttäjä- ja vuokrayrityksen tulee yhteistyössä huolehtia 
työnantajavelvoitteiden täyttämisestä. Jos vuokratyön-
tekijöiden ja käyttäjäyrityksen omien, vastaavaa työtä 
tekevien työntekijöiden työsuhteissa sovelletaan Malmi-
kaivosten työehtosopimusta, käyttäjäyrityksen on annet-
tava vuokrayritykselle kirjallisesti tai sähköisesti kaikki 
tarpeellinen tieto, jotta se voi määritellä työntekijöidensä 
keskeiset työehdot käyttäjäyrityksessä sovellettavien pe-
riaatteiden mukaisesti.
Velvoite kohdella vuokratyöntekijöitä tasapuolisesti ja-
kautuu sekä työnantajana toimivan vuokrayrityksen että 
käyttäjäyrityksen kesken sen mukaisesti, miten yritykset 
käyttävät vuokratyöntekijää koskevissa asioissa päätös-
valtaa.
Oman työvoiman käytön vähentäminen ja vuokratyö
Työnantaja ei saa lomauttaa tai irtisanoa omia työnteki-
jöitään vuokratyövoiman käytön vuoksi. Työn vähenty-
essä on ensin luovuttava vuokratyöntekijöiden käytöstä 
ja vasta sen jälkeen lomautetaan tai irtisanotaan työnanta-
jan omassa palveluksessa olevia vastaavaa työtä tekeviä 
työntekijöitä. Työnantajan on keskeytettävä tai peruttava 
omien työntekijöidensä lomautukset ennen vuokratyö-
voiman käyttöä, jos lomautettujen työntekijöiden ammat-
titaitoa vastaavaa työtä on tarjolla. Vuokratyöntekijöitä 

29 §
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voidaan kuitenkin edelleen tarvita erityistä ammattitaitoa 
edellyttäviin tehtäviin tai tehtäviin, joissa työnantajan 
oma henkilöstö ei vakiintuneesti työskentele.
Käyttäjäyritys ei saa irtisanoa omia työntekijöitään talo-
udellisin, tuotannollisin tai toiminnan uudelleenjärjeste-
lyistä johtuvista syistä siinä tarkoituksessa, että heidän 
työpanoksensa myöhemmin korvataan vuokratyövoimal-
la. Jos työsuhteiden päättymisestä on kulunut vähemmän 
kuin 6 kuukautta, vuokratyövoiman käyttö on oikeutet-
tua vain työnantajan toimintaedellytyksissä tänä aikana 
tapahtuneiden ennakoimattomien muutosten vuoksi. 
Työnantajan tulee selvittää pääluottamusmiehelle edellä 
tarkoitetut toimintaedellytyksien muutokset.
Käyttäjäyrityksen pääluottamusmies vuokratyöntekijän 
edustajana
Käyttäjäyrityksen pääluottamusmiehen toimivalta edus-
taa vuokratyöntekijää työsuhteeseen liittyvässä erimie-
lisyysasiassa perustuu tämän antamaan valtuutukseen 
tilaajavastuulain 6 §:ssä säädetyllä tavalla.
Neuvottelu vuokratyöntekijän asiassa käydään käyttäjä- 
tai vuokrayrityksen kanssa sen mukaan kummalle kuuluu 
päätösvalta kyseisen erimielisyyden suhteen.
Pääluottamusmies suorittaa vuokratyöntekijöiden toi-
meksiannot normaalin säännöllisen työstä vapautuksen 
taikka tehtävän hoidon vaatiman tilapäisesti annettavan 
työstä vapautuksen aikana.
Paikallinen sopiminen vuokratyövoiman käytöstä
Vuokratyövoiman käytön periaatteista voidaan sopia pai-
kallisesti toisin. Sopimus tehdään kirjallisesti pääluotta-
musmiehen kanssa.
Vuokratyöopas
Tarkempaa ohjeistusta vuokratyövoiman käytöstä on liit-
tojen yhteisessä vuokratyöoppaassa.

29 §
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Mom. 3. Työnantaja tiedottaa tuotanto- ja kunnossapi-
totöihin osallistuvasta ulkopuolisesta työvoimasta etukä-
teen pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Jos 
tämä ei ole työn kiireellisyyden tai muun sen kaltaisen 
syyn takia mahdollista, voidaan tiedottaminen tehdä näis-
sä poikkeustilanteissa myös jälkikäteen viivytyksettä.
Vuokratyövoimaa käyttävien yritysten tulee pyydettäessä 
selvittää pääluottamusmiehelle tällaisten työntekijöiden 
työskentelyyn liittyvät kysymykset.

Mom. 4. Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä voi syn-
tyä perusteltu epäilys, että tilaajan sopimuspuoli ei hoida 
lakisääteisiä tai työehtosopimukseen perustuvia velvoit-
teitaan.

Tilaajan tulee yhdessä pääluottamusmiehen kanssa arvi-
oida asiantilaa ja sen ratkaisemiseksi tarpeellisten tietojen 
hankkimista sekä sen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin 
selvitysten hankkimiseksi. Tilaajan pääluottamusmiehel-
lä on oikeus perehtyä hankittuihin selvityksiin.

Pöytäkirjamerkintä:

 Alihankinta- ja vuokratyösopimuksiin voidaan ottaa 
ehto, jonka mukaan tilaajalla on sopimussuhteen ai-
kana oikeus velvoittaa sopimuspuolensa luotettavan 
selvityksen antamiseen edellä tarkoitettujen tietojen 
osalta. Selvitys ei saa sisältää yksityisyyden suojan 
piiriin kuuluvia tietoja.

30 § 
Paikallinen sopiminen
Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana 
vaikutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja 
työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla syntyy 
edellytykset työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen 
sopiminen on ennen kaikkea toiminnan kehittämisen vä-
line.

Tiedottaminen 
henkilöstön 
edustajille

Tilaajan 
vastuu ja 
selvitysten 
hankkiminen

Paikallisen 
sopimisen 
tavoitteet
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Kullakin työpaikalla määritetään yhteistuumin tavoitteet, 
joihin paikallisesti sopien pyritään. Nopeasti muuttuvas-
sa toimintaympäristössä tavoitteita on arvioitava myös 
alati uudelleen. Tarpeellisista keinoista sovitaan, kun ta-
voitteet on selvitetty.

Toimintatapana paikallinen sopiminen koskee koko työ-
yhteisöä. Se edellyttää avointa ja luottamusta synnyttä-
vää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä.
Osapuolten odotetaan ottavan vastuun oman työpaikkan-
sa menestyksestä. Ensisijaiseksi toimintamalliksi tulee 
omaksua valmius aloitteellisuuteen etsiä parhaat mahdol-
liset ratkaisut, joilla edistetään sekä yrityksen että henki-
löstön etuja ja niiden yhteensovitusta paikalliset tarpeet 
huomioonottavalla tavalla. Työehtosopimusmääräyksiä 
sovelletaan sellaisinaan, jos niiden nähdään parhaiten 
täyttävän osapuolten tavoitteet.

Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen ilmenee kustakin 
työehtosopimusmääräyksestä (ks. myös työehtosopimuk-
sen liite, s. 210). 

Paikallisen sopimisen osapuolina ovat, ellei asianomai-
sesta työehtosopimusmääräyksestä muuta johdu,

- työntekijä ja esimies,
- luottamusmies ja työnantaja, 
- pääluottamusmies ja työnantaja.

Sopimuksen osapuolina ovat luottamusmies ja työnanta-
ja, jos sopimuksen tarkoittaman järjestelyn on tarkoitus 
koskea luottamusmiehen toimialueen työntekijöitä ylei-
sesti tai jos yksilötasoisilla sopimuksilla olisi olennaisia 
vaikutuksia myös muiden työntekijöiden työskentelyyn.

Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös siten, että luot-
tamusmiehen ja työnantajan kesken sovitaan asiasta ylei-
sesti (kehyssopimus) ja jätetään mahdollisuus yksityis-
kohdista sopimiseen työntekijän ja työnantajan välillä.

Paikallinen 
sopiminen 
toiminta- 
tapana

Paikallisen 
sopimisen 
neuvottelujär-
jestys
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Luottamusmiehen kanssa tehty sopimus sitoo niitä työn-
tekijöitä, joita luottamusmiehen on katsottava edusta-
van.

Sopimus on solmittava kirjallisena, jos jompikumpi sopi-
japuoli sitä pyytää.

Sopimus voidaan solmia määräajaksi tai olemaan voi-
massa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus 
voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa nou-
dattaen, ellei irtisanomisajasta ole muuta sovittu.

Tässä tarkoitettu paikallinen sopimus on voimassa olevan 
työehtosopimuksen osa.

31 § 
Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen
Mom. 1. Työehtosopimuksen soveltamista, tulkintaa tai 
rikkomista koskeva erimielisyys on pyrittävä ratkaise-
maan työpaikalla käytävin neuvotteluin.  

Pöytäkirjamerkintä:
 Liitot antavat pyydettäessä paikallisille osapuolille 

neuvottelujen kaikissa vaiheissa ohjausta ja neuvon-
taa edistääkseen erimielisyyden ratkaisemista työ-
paikalla. Erimielisyyden siirtämistä liittojen ratkais-
tavaksi on pidettävä vasta viimeisenä keinona. 

 Työpaikalla tulee todeta työehtosopimuksen mukai-
sen neuvottelujärjestyksen eri tasoilla toimivien hen-
kilöiden, erityisesti luottamusmiesten ja esimiesten 
vastuualue ja valtuudet työsuhdeasioissa.

Neuvotteluvelvollisuuden piiriin kuuluvan asian johdos-
ta ei saa ryhtyä työnseisaukseen eikä muuhunkaan toi-
menpiteeseen toisen osapuolen painostamiseksi tai työn 
säännöllisen kulun häiritsemiseksi.

Neuvottelu-
velvollisuus

Painostus-
kielto
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Mom. 2. Työntekijän palkkausta ja työehtoja koskevasta 
asiasta neuvotellaan ensin työntekijän ja hänen esimie-
hensä välillä. Ellei työntekijä ole saanut asiaa selvitetyksi 
esimiehensä kanssa, hän voi saattaa asian neuvoteltavak-
si luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä.

Ellei luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välisessä 
neuvottelussa päästä sovintoon, voidaan asia siirtää neu-
voteltavaksi pääluottamusmiehen ja työnantajan edusta-
jan kanssa.

Jos asia koskee luottamusmiehen toimialueen työnteki-
jöitä yleisesti, voidaan neuvottelut aloittaa suoraan luot-
tamusmiehen ja työnantajan edustajan välillä.

Neuvottelut on aloitettava ensi tilassa ja viimeistään vii-
kon kuluessa neuvotteluesityksen tekemisestä. Välitöntä 
ja nopeaa ratkaisua vaativan erimielisyyden selvittely on 
aloitettava heti, kun se on ilmaantunut. Neuvottelut on 
käytävä viivyttelemättä.

Mom. 3. Ellei erimielisyydestä päästä paikallisten osa-
puolten kesken sovintoon, voidaan asia jommankumman 
paikallisen osapuolen vaatimuksesta alistaa liittojen rat-
kaistavaksi.

Erimieliseksi jäädystä asiasta laaditaan yhteinen muistio, 
jossa on määritelty erimielisyyden kohteena oleva asia 
sekä selostettu osapuolten perustellut kannat. Muistio 
laaditaan kahtena kappaleena, yksi kumpaakin liittoa 
varten. Pääluottamusmies ja työnantajan edustaja allekir-
joittavat muistion. Muistio laaditaan liittojen kotisivuilta 
saatavissa olevalle lomakkeelle.

Jos paikallisen neuvottelujärjestyksen noudattaminen on 
erimielisyysasiassa olennaisesti laiminlyöty, liitot voivat 
palauttaa asian työpaikalle neuvoteltavaksi.

Paikallinen 
neuvottelujär-
jestys erimie-
lisyysasioissa

Alistaminen 
liitoille

Erimielisyys-
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Pöytäkirjamerkintä:
 Ennen erimielisyysmuistion lähettämistä liitoille tulee 

pääluottamusmiehen ja työnantajan edustajan tar-
peellisin jatkoneuvotteluin pyrkiä vielä asian sovin-
nolliseen ratkaisemiseen työpaikalla. Erimielisyys-
muistiolomakkeessa on tätä koskevaa ohjeistusta. 

Paikalliset osapuolet voivat yhdessä erimielisyysmuisti-
on lähettämisen sijasta pyytää liitoilta sovintoesityksen 
tai sitovan ratkaisun antamista riitakysymykseen. Jos lii-
tot antavat sitovan ratkaisun, se on lopullinen.  

Mom. 4.  Liittojen erimielisyysasiassa saavuttama yksi-
mielinen kanta sitoo paikallisia osapuolia.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joista on 
neuvottelujärjestyksen mukaisesti neuvoteltu liittojen 
kesken pääsemättä yksimielisyyteen, voidaan alistaa työ-
tuomioistuimen ratkaistavaksi.

32 § 
Töiden järjestely ja siirto toiseen työhön
Mom. 1. Työntekijä on velvollinen tekemään työnjohdon 
hänelle osoittamaa työtä ja työnantajalla on oikeus siirtää 
työntekijä kulloinkin esiintyvän tarpeen mukaan toiseen 
työhön.

Pöytäkirjamerkintä:
     Yllä olevaa määräystä sovellettaessa ei toiseen työ-

hön siirtämisen vaikuttimena saa olla mielivalta. 
Kyseessä ei myöskään saa olla yksityisen työnteki-
jän painostaminen tai pyrkimys aiheettomasti siirtää 
työntekijä alemmin palkattuun työhön.

Mom. 2. Jos aikapalkalla työskentelevä työntekijä tila-
päisesti siirretään toiseen, omaa työtään joko alemmin 

Työtuomio-
istuin

31-32 §
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tai korkeammin palkattuun työhön, hänelle maksetaan 
tällöin entisen työnsä tuntipalkka. Jos tällainen siirto 
raaka aineen puutteen, koneen rikkoutumisen tai voi-
man puutteen takia kestää kauemmin kuin kaksi viikkoa, 
maksetaan työntekijälle tämän jälkeen ensiksi alkavan 
palkanmaksukauden alusta palkka sen työn mukaan, jota 
hän tekee. Mikäli edellä mainittu siirron syy poistuu, siir-
retään työntekijä, mikäli mahdollista, ensi tilassa takaisin 
entiseen työhönsä.

33 § 
Räjähdysaineiden jakelu sekä työvälineiden hoito
Mom. 1. Työnantaja luovuttaa erikseen määräämilleen 
työntekijöille heidän työssään tarvitsemansa räjähdysai-
neet. Näin saaduista räjähdysaineista suorittaa työntekijä 
työnantajalle työnantajan määräämän hinnan, joka ei saa 
ylittää työnantajan hankintakustannuksia eikä asianomai-
sen valtion viranomaisen määräämiä hintoja. Urakkahin-
toja määrättäessä otetaan 9 §:n 1. momentissa mainitun 
laskuperusteen lisäksi huomioon kohtuullisesti se, mitä 
työntekijä joutuu suorittamaan työnantajalle maksuna 
käyttämästään räjähdysaineesta.

Mom.2. Työnantajan omistamia työvälineitä on hoidet-
tava hyvin ja käsiteltävä työssä varovasti ja huolellisesti. 
Mikäli työntekijä tahallaan tai ilmeisellä huolimattomuu-
dellaan on aiheuttanut vahinkoa hallussaan oleville työn-
antajan välineille, tulee hänen korvata täten aiheuttaman-
sa vahinko.

Pöytäkirjamerkintä:

 Mikäli korvauksesta syntyy erimielisyyttä, käsitellään 
tällainen erimielisyys siinä järjestyksessä kuin työeh-
tosopimus edellyttää.

32-33 § 
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IX  SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

34 § 
Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä sopimus on voimassa 1.11.2013 lukien 31.10.2016 
saakka ja jatkuu senkin jälkeen vuoden kerrallaan, ellei 
sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä 
ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu. 

Palkantarkistuksista neuvotteleminen 
sopimuskauden aikana ja työehtosopimuksen 
erityiset irtisanomisperusteet 
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt arvioivat työllisyys- ja 
kasvusopimuksen kattavuutta ja hallituksen ilmoittamia 
työllisyys- ja kasvusopimuksen syntymistä tukevia toi-
menpiteitä 25.10.2013. Mikäli sopimuksen kattavuuden 
tai hallituksen toimenpiteiden ei katsota olevan riittäviä 
eivätkä keskusjärjestöt sen vuoksi sitoudu työllisyys- ja 
kasvusopimuksen 3-5 -kohtien mukaisiin ratkaisuihin, 
arvioivat liitot sen vaikutuksia työehtosopimuksen sisäl-
töön ja sopimuskauteen.

Arvioinnin perusteella liitot voivat neuvotella sopimus-
kauden 2. ja 3. vuoden palkantarkistuksista tai niissä 
noudatettavasta neuvottelumenettelystä 31.3.2014 men-
nessä. Mikäli neuvotteluissa ei asiasta voida sopia, voi 
kumpikin liitto irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 
31.10.2014. Työehtosopimuksen irtisanomista koskeva 
ilmoitus on toimitettava kirjallisesti 15.4.2014 mennessä 
toiselle sopijaosapuolelle sekä tiedoksi valtakunnanso-
vittelijalle.

Neuvottelut 3. vuoden palkantarkistuksista
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan keskusjärjestöt 
tarkastelevat kesäkuussa 2015 yleistä taloudellista tilan-
netta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyy-
den, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vai-
kuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvittaessa 

34 § 
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apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa 
ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella 
työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmatta vuotta kos-
kevan palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. Palkka-
ratkaisu toteutetaan teknologiateollisuuden sopimusalal-
la sopimuskauden aiempia vuosia vastaavalla tavalla.

Mikäli edellä mainituissa työmarkkinakeskusjärjestö-
jen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen 
viimeistään 15.6.2015, neuvottelevat liitot kolmatta so-
pimusvuotta koskevan palkantarkistuksen toteutuksesta 
edellä mainittua selvitystyötä apuna käyttäen ja siten, 
että ratkaisu yritys- ja toimialakohtaiset erot huomioiden 
vahvistaa vientisektorin kilpailukykyä, työllisyyttä ja os-
tovoimaa. Mikäli palkantarkistuksia koskevissa neuvot-
teluissa ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin liitto 
irtisanoa työehtosopimuksen päättymään 31.10.2015. 
Työehtosopimuksen irtisanomista koskeva ilmoitus on 
kirjallisesti toimitettava 30.6.2015 mennessä toiselle so-
pijaosapuolelle sekä tiedoksi valtakunnansovittelijalle. 

Helsingissä 23. päivänä lokakuuta 2013

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY 

Jorma Turunen   Risto Alanko

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY

Riku Aalto   Matti Mäkelä

34 § 
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METALLITEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, MET
METALLITYÖVÄEN LIITTO

    23.11.1993  
 

SOPIMUS TYÖAJASTA KOLMIVUOROTYÖSSÄ
1 § 
Soveltamisala
Tämä sopimus koskee sekä keskeytyvän että keskeyty-
mättömän kolmivuorotyön työaikaa.

Määräykset, joissa ei mainita jompaa kumpaa työaika-
muotoa erikseen, koskevat niitä molempia. Keskeytymä-
töntä kolmivuorotyötä koskevia määräyksiä sovelletaan 
myös maan alla tehtävässä kaivostyössä.

Soveltamisohje:

Määritelmät

 Keskeytymättömällä kolmivuorotyöllä tarkoitetaan 
työtä, jota tehdään kolmessa vuorossa yhteensä 24 
tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

 Keskeytyvällä kolmivuorotyöllä tarkoitetaan työtä, 
jota tehdään kolmessa vuorossa niin, että työskente-
ly keskeytyy yleensä viikonvaihteen ajaksi. Yrityksen 
tuotantotarpeiden ja käytännön vuoksi arkipyhäviik-
kojen työaika vaihtelee sen mukaisesti, keskeytyvätkö 
työt arkipyhinä vai eivät.

 Arkipyhäviikot otetaan huomioon kuten muutkin työ-
viikot, joten myös arkipyhät tasaavat työaikaa. Vuosi-
lomapäiviä ei voida käyttää työajan tasaamiseen.
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2 §  
Keskimääräiset viikkotyöajat
Säännöllinen työaika keskeytyvässä kolmivuorotyössä 
on keskimäärin 35,8 tuntia viikossa.

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä säännöllinen työ-
aika on keskimäärin 34,9 tuntia viikossa.

3 § 
Tasoittumisjakso
Työajan tulee enintään vuoden, pääsääntöisesti kalenteri-
vuoden, pituisena ajanjaksona tasoittua keskimäärin 2 
§:ssä mainittuihin määriin viikossa.

4 § 
Työtuntijärjestelmä
Työtä varten tulee ennakolta laatia työtuntijärjestelmä 
ajaksi, jonka kuluessa viikoittainen työaika tasoittuu 2 
§:ssä mainittuihin keskimääriin viikossa.

Soveltamisohje:

 Työtuntijärjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen ja 
koskee sitä aikaa, jolloin käytettävänä työaikamuoto-
na asianomaisessa työkohteessa, osastolla tai työpai-
kalla on kolmivuorotyö.

5 § 
Ruokailu kolmivuorotyössä
Kolmivuorotyössä varataan tilaisuus ateriointiin työn lo-
massa tähän tarkoitukseen varatussa paikassa.

6 § 
Siirtyminen työaikamuodosta toiseen
Siirryttäessä työaikamuodosta toiseen määräytyy työaika 
ja siitä maksettava erillinen lisä siirron jälkeen kyseistä 
työaikamuotoa koskevien määräysten mukaan.
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7 § 
Työtuntijärjestelmän muuttaminen
Voimassa olevan työtuntijärjestelmän muuttamisen pe-
rusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista neuvotellaan 
työpaikalla työehtosopimuksen neuvottelujärjestyksen 
mukaisesti.

Muutoksesta ilmoittaminen

Ellei neuvotteluissa toisin sovita, pysyvästä muutoksesta 
voimassa olevaan työtuntijärjestelmään ilmoitetaan asi-
anomaiselle työntekijälle kaksi viikkoa ennen muutoksen 
toimeenpanoa ja tilapäisestä muutoksesta, mikäli mah-
dollista viikkoa ennen muutoksen toimeenpanoa, kuiten-
kin viimeistään kolmantena muutoksen toimeenpanoa 
edeltävänä päivänä.

Soveltamisohje:

Tilapäisen muutoksen määritelmä

 Muutos on luonteeltaan tilapäinen, jos muutoksen ai-
heuttaneen olotilan lakattua työpaikalla on tarkoitus 
siirtyä takaisin käytössä olevaan työtuntijärjestel-
mään.

Hätätyö

 Tämän pykälän määräykset eivät koske hätätyötä tai 
siihen rinnastettavaa työtä.

8 § 
Työajan tasaamislisä 
Työajan tasaamisesta aiheutuva ansion vähentyminen 
korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta asi-
anomaisessa työaikamuodossa työskentelemältään sään-
nöllisen työajan tunnilta senttimääräisen lisän, jonka suu-
ruus on keskeytyvässä kolmivuorotyössä 11,0 % ja kes-
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keytymättömässä kolmivuorotyössä 14,3 % työntekijän 
vuosineljänneksittäin määräytyvästä keskituntiansiosta.

Lisä maksetaan myös työnantajan korvattavalta matkus-
tamis- ja koulutusajalta säännöllisen työajan osalta ja 
siltä ajalta, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa 
tai työehtosopimuksen mukaisesti sairausajan palkkaa 
lapsen sairauden vuoksi sekä siltä säännöllisen työajan 
osalta, joka luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta 
kuluu heidän toimiessaan työnantajan kanssa sovituissa 
tehtävissä.

Lisää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopimuksen 
11 §:n 2 momentin mukaista keskituntiansiota.

Kuukausipalkkaisen työntekijän työaika tasataan kuu-
kausipalkkaa alentamatta.

9 § 
Lisien maksamisajankohta
Ansaittujen lisien maksamisajankohdat sovitaan paikalli-
sesti käytettävän vuorojärjestelmän tarpeiden mukaisesti.

10 § 
Vuosiloma
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä viisivuorojär-
jestelmää käytettäessä annetaan työntekijälle, mikäli 
tuotantotekniset syyt eivät perustellusti muuta vaadi tai 
paikallisesti toisin sovita, 24 päivän pituinen yhdenjak-
soinen vapaa-aika 20.5.- 20.9. välisenä aikana vuosilo-
maa varten.

Edellä olevasta käyttämättä jäävät lomapäivät 24 päivän 
loman osasta annetaan pääsääntöisesti yhdessä jaksossa 
sen kalenterivuoden aikana, jolloin lomanmääräytymis-
vuosi päättyy.
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Kaikissa tämän sopimuksen tarkoittamissa työvuorojär-
jestelmissä annetaan se lomanosa, joka ylittää 24 loma-
päivää, sen kalenterivuoden aikana, jolloin lomanmää-
räytymisvuosi päättyy tai sitä seuraavan vuoden huhti-
kuun loppuun mennessä.

Muilta osin noudatetaan vuosilomaa annettaessa, samoin 
kuin vuosilomien ajankohdista ilmoitettaessa, vuosiloma-
lain määräyksiä.

Liitot pitävät kuitenkin tarkoituksenmukaisena, että vuo-
silomien sijoittelu työtuntijärjestelmään pyrittäisiin to-
teuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Työtuntijärjestelmän mukaisia vapaapäiviä pidetään 
työssäolopäivien veroisina vuosilomaa määrättäessä, kui-
tenkin vähennettynä asianomaiseen kalenterikuukauteen 
sisältyvien päivätyöntekijöiden tavanomaisten vapaapäi-
vien lukumäärällä.

11 § 
Ylityö
Työ, joka ylittää asianomaisen työviikon työtuntijärjes-
telmän mukaisen viikkotyöajan, korvataan siten kuin 
työehtosopimuksessa viikoittaisesta ylityöstä on sovittu.

12 §
Tämä sopimus on voimassa työehtosopimuksen osana.
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ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry.

LOMAPALKKASOPIMUS 2005

Allekirjoittaneet keskusliitot ovat vuosilomalain (162/2005) 
30 §:n nojalla tehneet vuosilomapalkan ja loman korvauksen 
laskemisesta seuraavan työehtosopimuksen:

1 §
Soveltamisala 
Tätä sopimusta sovelletaan Elinkeinoelämän keskusliiton 
jäsenyritysten palveluksessa oleviin, vuosilomalain 11 §:ssä 
tarkoitettuihin työntekijöihin, jos yritys on jäsenenä sellai-
sessa työnantajaliitossa, joka on ollut Teollisuuden ja Työn-
antajain Keskusliiton jäsen 31.12.2004. Sopimus ei kuiten-
kaan koske merimiestä, työntekijää metsä- ja uittotyössä tai 
lastaus- ja purkaustyössä eikä työntekijää sellaisella alalla, 
jolla vuosilomapalkkaa ja loman korvausta laskettaessa ja 
maksettaessa noudatetaan tämän sopimuksen allekirjoitus-
aikana rakennusalan työntekijäin vuosilomia koskevia työ-
ehtosopimuksia.

Edellä todettu soveltamisalan rajaus ei estä jäsenliittoja siinä 
tarkoitettujen sopimusalojen osalta ja muita Elinkeinoelämän 
keskusliiton jäsenliittoja liittymästä tähän sopimukseen.

Yrityksessä, joka liittyy edellä tarkoitetun työnantajaliiton 
jäseneksi kesken lomanmääräytymisvuotta, tulee sopimus 
voimaan liittymistä seuraavan lomanmääräytymisvuoden 
alusta.

2 §
Vuosilomapalkka ja lomakorvaus
1) Työntekijäin vuosilomapalkan ja lomakorvauksen las-

kentaperusteena on keskituntiansio, joka saadaan siten, 
että lomanmääräytymisvuonna työssäolon ajalta työnte-
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kijälle maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka, 
hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä 
peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ot-
tamatta, jaetaan vastaavien työtuntien lukumäärällä. 

2) Työntekijän vuosilomapalkka ja lomakorvaus saadaan 
kertomalla hänen 1) kohdassa tarkoitettu keskitunti-
ansionsa vuosilomalain 5 ja 6.1 §:ssä tarkoitettujen 
lomapäivien lukumäärän perusteella määräytyvällä 
seuraavasta taulukosta ilmenevällä kertoimella:

Lomapäivien  kerroin
lukumäärä

   2                   16,0
   3                   23,5
   4                   31,0
   5                   37,8
   6                   44,5
   7                   51,1
   8                   57,6
   9                   64,8
  10                  72,0
  11                  79,2
  12                  86,4
  13                  94,0
  14                101,6
  15                108,8
  16                116,0
  17                123,6
  18                131,2
  19                138,8
  20                146,4
  21                154,4
  22                162,4
  23                170,0
  24                177,6
  25                185,2
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  26                192,8
  27                200,0
  28                207,2
  29                214,8
  30                222,4

Jos lomapäivien lukumäärä on suurempi kuin 30, korote-
taan kerrointa luvulla 7,2 lomapäivää kohden.

Mikäli lomanmääräytymisvuoden aikana säännöllinen 
vuorokautinen työaika on ollut lyhyempi kuin 8 tuntia, 
lasketaan vuosilomapalkka ja lomakorvaus kuitenkin ker-
tomalla vastaavasti keskituntiansio luvulla, joka saadaan, 
kun edellä olevat kertoimet kerrotaan viikon säännöllis-
ten työtuntien lukumäärän ja luvun 40 osamäärällä.

3 §
Työssäolon veroinen aika
Vuosiloman pituutta määrättäessä työssäolon veroisek-
si luetaan aika, joksi työntekijälle on annettu vapautusta 
työstä oman ammattiliittonsa liittokokoukseen tai liitto-
valtuuston taikka liittotoimikunnan tai näitä vastaavan 
hallintoelimen kokoukseen osallistumista varten. Samoin 
pidetään työssäolon veroisena myös aikaa, joksi vapau-
tusta on annettu Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK r.y.:n edustajakokoukseen tai valtuuston kokouk-
seen osallistumista varten. Työntekijän tulee vapautusta 
pyytäessään esittää asianmukainen selvitys kokoukseen 
osallistumiseen tarvitsemastaan ajasta.

4 §
Voimaantulo  
Tällä sopimuksella kumotaan Suomen Työnantajain 
Keskusliiton ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK ry:n syyskuun 10. päivänä 1990 tekemä lomapalk-
kasopimus.
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Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä huhtikuuta 2005 
siten, että sopimusta sovelletaan voimassaoloajalta an-
saittuun vuosilomaan, lomapalkkaan ja lomakorvauk-
seen.

Sopimus voidaan irtisanoa päättymään vuosittain loman-
määräytymisvuoden päättyessä. Irtisanominen on tällöin 
toimitettava viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Tämä sopimus sitoo kaikkia niitä sopimuksen 1 §:ssä 
tarkoitettuja Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliittoja 
ja SAK:n jäsenliittoja, jotka eivät ennen toukokuun 1. 
päivää 2005 ole ilmoittaneet sopijapuolina oleville kes-
kusliitoille jäävänsä sopimuksen ulkopuolelle.

Helsingissä 21. maaliskuuta 2005

Vakuudeksi 

Mikko Nyyssölä Jorma Rusanen

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Leif Fagernäs  Seppo Riski

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN  
KESKUSJÄRJESTÖ SAK ry.

Lauri Ihalainen  Lauri Lyly
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TT-SAK YLEISSOPIMUS, 
TEKNOLOGIATEOLLISUUS

1 LUKU 
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Perusoikeudet
Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdistymisvapa-
us on loukkaamaton. Tämä koskee niin työnantajia kuin 
työntekijöitä. Työntekijöillä on oikeus perustaa ja toimia 
ammattiyhdistysorganisaatioissa, eikä heitä saa tämän 
johdosta irtisanoa tai syrjiä työssään. Yritysten henkilös-
töllä on oikeus valita edustajia edustamaan heitä yritysten 
sisällä käsiteltävissä asioissa. Edustajien valintaoikeus 
sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa on määritel-
ty laeissa ja tässä sekä muissa sopimuksissa. Yksittäisen 
työntekijän turvallisuus ja terveys, syrjimättömyys ja 
tasa-arvoinen kohtelu ovat lähtökohtana sopimusmäärä-
yksille.

Työnjohto-oikeus
Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työnteki-
jä ja määrätä työn johtamisesta.

Lausuntojen pyytäminen 
Jäsenjärjestöt voivat yhdessä pyytää TT:n ja SAK:n lau-
sunnon sopimusten tulkinnasta.

Työehtosopimusosapuolten nimeämillä edustajilla on sii-
tä työnantajan kanssa erikseen sovittaessa oikeus käydä 
tutustumassa olosuhteisiin edustamiensa jäsenten työpai-
koilla.

Ennakkoilmoitus työtaisteluista
Ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhty-
mistä siitä ilmoitetaan valtakunnansovittelijalle sekä 
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asianomaiselle työnantaja- tai työntekijäliitolle mahdol-
lisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. 
Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, al-
kamishetki ja laajuus.

Organisaatio- yms. muutokset
Työpaikan toiminnan olennaisesti supistuessa, laajentu-
essa taikka liikkeen luovutuksen, sulautumisen, yhtiöit-
tämisen tai niihin verrattavan olennaisen organisaatio-
muutoksen johdosta saatetaan yhteistoimintaorganisaatio 
tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan 
työpaikan muuttunutta kokoa ja rakennetta.

Lakiviittaukset
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, 
noudatetaan yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia 
(334/2007),  lakia työsuojelun valvonnasta ja työpai-
kan työsuojeluyhteistoiminnasta  (44/2006), työterveys-
huoltolakia (1383/2001), naisten ja miesten tasa-arvos-
ta annettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuuslakia 
(21/2004), jotka eivät ole tämän sopimuksen osia.

2 LUKU 
YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA 
Kehittämistoiminta
Työntekijöiden ja heidän edustajiensa tulee tämän sopi-
muksen periaatteiden mukaisesti voida osallistua työor-
ganisaatioiden, teknologian, työolosuhteiden ja työtehtä-
vien kehittämiseen ja muutoksen toteuttamiseen.

Kehittämistoiminnan ja siihen mahdollisesti sisältyvän 
uuden teknologian soveltamisen yhteydessä tulee toimia 
mielekkään, vaihtelevan ja kehittävän työn sisällön sekä 
tuottavuuden parantamiseksi. Näin luodaan työntekijälle 
mahdollisuus kehittyä työssään ja lisätä valmiuksiaan uu-
siin työtehtäviin.
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Suoritettavat toimenpiteet eivät saa johtaa sellaiseen ko-
konaiskuormituksen lisääntymiseen, josta aiheutuu hait-
taa työntekijän terveydelle tai turvallisuudelle.

Työpaikoilla järjestettävät työn- ja aikatutkimukset ovat 
tarpeellisia ja tarkoittavat paitsi työn tulosta myös työn-
tekijöiden ansioiden kehittymistä, mutta niiden johdosta 
ehkä toteutettavat muutokset töiden järjestelyssä eivät 
saa haitallisesti vaikuttaa työntekijöiden normaaleihin 
palkkatuloihin.

Työpaikalla seurataan yhteistoiminnassa sopivin aika-
välein tuottavuutta, tuotantoa ja henkilöstöä koskevaa 
kehitystä. Tarvittavista seurantajärjestelmistä ja tunnus-
luvuista sovitaan paikallisesti.

Yhteistoiminnan toteuttaminen
Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta voi tapah-
tua pysyväisluonteisessa neuvottelukunnassa, kehit-
tämishankkeiden toteuttamiseksi perustettavissa pro-
jektiryhmissä tai työnantajan ja henkilöstön välisissä 
neuvotteluissa. Kehittämiskohteen toteuttamista varten 
muodostettavassa projektiryhmässä ovat tasapuolisesti 
edustettuina yritys ja sen työntekijät. Työntekijät nimeä-
vät omat edustajansa ensi sijassa kehitettävän kohteen 
työntekijöistä. 

Yhteistoimintaelin
Kehittämistoiminnan toteuttamiseksi voidaan paikalli-
sesti sopia sellaisen yhteistoimintaelimen perustamisesta, 
joka käsittelee kehittämistoimintaan sisältyvät asiat. Se 
voi korvata erilliset yhteistoiminta- ja työsuojelutoimi-
kunnat sekä muut vastaavat toimikunnat. Sama yhteis-
toimintaelin voi vastata myös yhteistoimintalain, työ-
suojelun valvontalain, työterveyshuoltolain ja naisten ja 
miesten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta annetun lain 
mukaisista toimista ja suunnitelmista paikallisesti sovit-
tavassa laajuudessa. 
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Mikäli työnantaja käyttää yrityksen kehittämistoiminnas-
sa hyväkseen ulkopuolisen konsultin tarjoamia palvelui-
ta, vastaa työnantaja siitä, että konsulttiyrityksen toiminta 
on tämän sopimuksen mukaista.

On tärkeää, että kehittämistoimien suunnittelu ja käytän-
nön toteuttaminen kytketään läheisesti yrityksen henki-
löstöpolitiikkaan, erityisesti henkilöstön työhönottoon, 
tasa-arvon edistämiseen, sisäisiin siirtoihin, koulutuk-
seen, tiedotukseen, työsuojeluun, työkyvyn ylläpitämi-
seen ja työpaikkaterveydenhuoltoon.

Tyky-toiminta
Työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikoilla on linjajoh-
don, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuo-
jeluorganisaation yhteistyötä. Työkykyä ylläpitävän 
toiminnan periaatteet, joilla ylläpidetään työssä olevien 
henkilöiden työkykyä ja työssä selviytymistä, sisällyte-
tään työsuojelun toimintaohjelmaan tai työterveyshuol-
lon toimintasuunnitelmaan. 

Sovittaessa voidaan edellä mainitut periaatteet sisällyt-
tää myös työpaikalla laadittavaan kehittämistoiminta- tai 
muuhun vastaavaan suunnitelmaan. Työsuojelupäällikön 
ja -valtuutetun tehtävänä on osallistua suunnitelman laa-
timiseen, toteuttamiseen ja seurantaan.

3 LUKU
YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄT JA  
YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOT
3.1 
Työsuojelua koskevat määräykset
Työnantaja nimeää työsuojeluyhteistoimintaa varten työ-
suojelupäällikön. Työntekijöiden oikeus valita työsuoje-
luvaltuutettu ja varavaltuutetut määräytyy työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun lain mukaisesti.
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Tehtävät
Työsuojelupäällikön tehtävänä on muiden työsuojelu-
yhteistoiminnan piiriin kuuluvien tehtävien ohella jär-
jestää, ylläpitää ja kehittää työsuojeluyhteistoimintaa. 
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät määräytyvät työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
annetun lain mukaan. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu suo-
rittaa muut tehtävät, jotka hänelle muun lainsäädännön ja 
sopimusten perusteella kuuluvat. Jollei muista tehtävistä 
ole paikallisesti sovittu, työsuojeluasiamiehen tehtävä-
nä on osallistua toimialuettaan koskevien työsuojelun 
yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Jos 
työsuojeluvaltuutettu ei voi hoitaa tehtäviään tilapäisen 
esteen vuoksi, varavaltuutettu huolehtii sellaisista vält-
tämättömistä työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, joita ei 
voida siirtää työsuojeluvaltuutetun esteen päättymisen 
jälkeen hoidettavaksi.

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annetun lain 33 §:ssä on säädetty  työsuoje-
luvaltuutetun ja varavaltuutetun työsuojeluyhteistoimin-
tatehtävien edellyttämää koulutustarvetta ja -järjestelyjä 
käsiteltäväksi kahden kuukauden kuluessa valinnasta.

Asiamies 
Työsuojeluasiamiesten valinnasta, lukumäärästä, teh-
tävistä ja toimialueesta sovitaan paikallisesti siten, että 
toimialueet muodostuvat tarkoituksenmukaisiksi. Arvi-
oinnissa on otettava huomioon myös mm. työsuojelu-
asiamiehen mahdollisuudet myös vuorotyö huomioonot-
taen tavata toimialueen työntekijät. Lisäksi on otettava 
huomioon työsuojeluriskit ja muut työoloihin vaikuttavat 
tekijät. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työn-
tekijät keskuudestaan. 
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Toimikunta
Muiden työsuojelua edistävien yhteistoimintaelinten va-
linnasta sekä tarkoituksenmukaisesta yhteistoimintamuo-
dosta sovitaan paikallisesti ottaen huomioon työpaikan 
laatu, laajuus ja työntekijöiden määrä ja tehtävien laatu 
sekä muut olosuhteet. Ellei muusta yhteistoimintamuo-
dosta ole sovittu, työsuojeluyhteistoimintaa varten perus-
tetaan työsuojelutoimikunta. 

Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävistä yhteisen työpai-
kan työsuojeluasioista on säädetty työsuojelun valvon-
nasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun 
lain 43g §:ssä. 

Soveltamisalan rajoitus
Tämän sopimuksen työsuojelua koskevia määräyksiä so-
velletaan silloin, kun työpaikassa työskentelee säännöl-
lisesti vähintään 20 työntekijää. Sen sijasta, mitä edel-
lisessä virkkeessä on määrätty, on työsuojeluvaltuutettu 
valittava vastaavasti, kun työntekijöiden lukumäärä on 
vähintään 10. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat 
valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.

 3.2 
Ilmoitukset
Varamiehen toimimisesta työsuojeluvaltuutetun sijaisena 
on työsuojeluvaltuutetun ilmoitettava työnantajalle kir-
jallisesti.

3.3 
Säädösten hankkiminen
Työnantaja hankkii työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasi-
amiehen ja muiden työsuojelutoimintaelinten käyttöön 
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näille kuuluvien tehtävien hoitamista varten tarpeelliset 
lait, asetukset ja muut työsuojelumääräykset.

4 LUKU 
TYÖSUOJELUVALTUUTETUN SEKÄ 
TYÖSUOJELUASIAMIEHEN ASEMAA 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
4.1. 
Vapautus työstä ja ansionmenetyksen korvaaminen
Vapautus
Tehtäviensä hoitamista varten työsuojeluvaltuutetulle 
järjestetään tarvittaessa tilapäisesti, säännöllisesti toistu-
en tai kokonaan vapautus työstään. Työsuojeluasiamie-
helle sekä muille yrityksen ja henkilöstön väliseen tämän 
sopimuksen edellyttämään yhteistoimintaan osallistuvil-
le henkilöstön edustajille järjestetään tarvittaessa tilapäi-
sesti vapautus työstä.

Arvioitaessa vapautuksen tarvetta on huomiota kiinni-
tettävä muun muassa ao. henkilöstöryhmään kuuluvien 
työntekijöiden lukumäärään, tuotannon ja toiminnan 
luonteeseen sekä tehtävien määrään.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö on tarkoituksenmukai-
sinta sopia paikallisesti työpaikkakohtaisesti jäljempänä 
seuraavasta laskentakaavasta riippumatta. Mikäli työ-
suojeluvaltuutetun ajankäytöstä ei ole edellä mainitusti 
sovittu, lasketaan vapautus työstä laskentakaavalla, jossa 
käytetään työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöi-
den lukumäärää ja jäljempänä mainittujen toimialojen 
yhteydessä esitettyjä kertoimia.

Kerroin on annettu vaihteluvälinä ja sen keskiarvona. 
Vaihteluvälin käyttöön vaikuttavat työturvallisuus- ja 
työterveysriskit, työtapaturmien ja ammattitautien vaka-
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vuus ja kehitys, työssä tapahtuvat muutokset, työn luon-
ne, alueellinen laajuus, ja sekä psyykkiset että fyysiset 
työolosuhteet. Yhteisellä työpaikalla (työturvallisuuslaki 
49§) työympäristön olosuhteet tulee huomioida pääasial-
lista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työsuojeluval-
tuutetun ajankäyttöä määriteltäessä. Mikäli työsuojelu-
valtuutetun ajankäytöstä ei päästä sopimukseen, lasken-
takaavassa käytetään toimialojen yhteydessä esitettyjä 
rajalukujen keskiarvoja.

Vapautus työstä on kuitenkin aina vähintään 4 tuntia 4 
perättäisen viikon aikana.

Työsuojeluvaltuutetulle myönnettävän vapaa-ajan mää-
rää vahvistettaessa työsuojeluvaltuutetun edustamien 
työntekijöiden lukumäärä todetaan välittömästi ennen 
työsuojeluvaltuutetun vaaleja sekä vastaavana ajankoh-
tana vuoden kuluttua vaalien jälkeen. Tämän mukaan 
todetun vapautuksen pituutta noudatetaan seuraavaan 
tarkistukseen saakka. 

Mikäli työsuojeluvaltuutettu on vapautettu säännöllises-
ti toistuviksi määräajoiksi työstään, tulee hänen hoitaa 
tehtäväänsä pääsääntöisesti sinä aikana. Välttämättömi-



148

TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus

en asioiden hoitamista varten tulee työnjohdon kuitenkin 
antaa vapautusta työstä muunakin työn kannalta sopivana 
aikana.

Työsuojeluvaltuutetun työstä vapautuksen laskemi-
seksi sovitut toimialakohtaisten kertoimien vaihtelu-
välit ja vaihteluvälien keskiarvot:

Toimialat (TOL 2002): Kertoimien vaihteluvälit
 ja keskiarvot:

I  Kaivostoiminta (13) 
 Metallien jalostus (27) 
 Metallituotteiden  

valmistus (28)
 Laivojen, veneiden ja 
 raideliikenteen kulku- 

neuvojen
 valmistus (35)
 
II  Koneiden ja laitteiden 
 valmistus (29) 
 Sähkökoneiden ja -laitteiden 
 valmistus (31) 
 Kulkuneuvojen valmistus (34)

III  Elektroniikkatuotteiden 
 valmistus (30) 
 Tietoliikennetuotteiden 
 valmistus (32) 
 Hienomekaanisten tuotteiden 
 valmistus (33)

Työsuojeluvaltuutetun työstä vapautuksen laskeminen

Laskentakaava:

työsuojeluvaltuutetun edustamien työntekijöiden luku-
määrä x kerroin = aika tunteina / 4 viikkoa

vaihteluväli 0,26 - 0,36
keskiarvo 0,31

vaihteluväli 0,28 - 0,37
keskiarvo 0,33

vaihteluväli 0,22 - 0,30
keskiarvo 0,26

vaihteluväli 0,23 - 0,31
keskiarvo 0,27

vaihteluväli 0,19 - 0,25
keskiarvo 0,22

vaihteluväli 0,20 - 0,27
keskiarvo 0,23
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Ansionmenetyksen korvaaminen
Työnantaja korvaa sen ansion, jonka tässä sopimuksessa 
tarkoitettu henkilöstön edustaja menettää työaikana joko 
paikallisessa neuvottelussa työnantajien edustajien kans-
sa tai toimiessaan muuten työnantajan kanssa sovituissa 
tehtävissä.

Työsuojeluvaltuutetulle korvataan hänen työaikanaan 
suorittamien edellä tarkoitettujen työsuojelua koskevi-
en tehtävien hoitamisesta aiheutuva ansionmenetys sekä 
lisäksi, ellei muuta ole sovittu, kuukausittain korvausta 
seuraavasti:

Työstä vapautuksen määrä 
tunteina / 4 viikkoa

Korvaus/kk 1.3.2014 
alkaen euroa 

4 - 15 tuntia 74
16 - 33 ” 81
34 - 55 ” 88
56 - 79 ” 106
80 - 95 ” 125
96 -139 ” 147
140 -159 ” 172
160 tuntia/ kokonaan työstä 206

Jos työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies tai työ-
suojelutoimikunnan tai muun työsuojelutoimikuntaa 
vastaavan yhteistoimintaelimen jäsen suorittaa työnan-
tajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen työaikansa 
ulkopuolella, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityö-
korvaus tai sovitaan hänen kanssaan muunlaisesta lisä-
korvauksesta.
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Ansionmenetyksen korvauksen laskennassa käytetään 
keskituntiansiota.

Työstä kokonaan vapautetun työsuojeluvaltuutetun an-
sion menetyksen korvaamisessa noudatetaan samaa me-
nettelyä, jolla työstä kokonaan vapautetun pääluottamus-
miehen palkka määräytyy luottamusmiessopimuksen 10 
§:n mukaisesti.

Osittain työstä vapautettujen työsuojeluvaltuutettujen 
ansiokehityksen tulee vastata toimialueensa muiden vaa-
tivuudeltaan vastaavissa töissä työskentelevien työnteki-
jöiden ansiokehitystä. Tämä tarkistetaan vuosittain.

4.2 
Asema
Työsuhde
Työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja muut hen-
kilöstön edustajat ovat työsuhteessaan työnantajaan sa-
massa asemassa riippumatta siitä, hoitaako hän luotta-
mustehtäviään oman työnsä ohella vai onko hänelle an-
nettu osittain tai kokonaan vapautusta työnteosta. Hän on 
velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja ja 
työnjohdon määräyksiä sekä muita järjestysmääräyksiä.

Liikkeen luovutus
Työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luovutuk-
sesta huolimatta sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen 
osa säilyttää itsenäisyytensä. Jos luovutettava liike tai sen 
osa menettää itsenäisyytensä, työsuojeluvaltuutetulla on 
oikeus tämän sopimuksen kohdassa 4.3 sovittuun jälki-
suojaan liikkeen luovutuksesta johtuneesta toimikauden 
päättymisestä lukien.

Toimitilat
Työnantaja järjestää työsuojeluvaltuutetulle tarkoituk-
senmukaisen paikan tehtävien edellyttämien tarvikkei-
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den säilyttämiseen. Työpaikan koon edellyttäessä erityis-
tä toimitilaa, työnantaja järjestää tarkoituksenmukaisen 
tilan, jossa voidaan käydä tehtävien hoitamista varten 
välttämättömät keskustelut. Työpaikan koon sitä edel-
lyttäessä työsuojeluvaltuutetulla on tehtävien hoitamista 
varten oikeus käyttää yrityksen tavanomaisia toimisto 
yms. välineitä. Tavanomaisten toimistovälineiden käsit-
teen piiriin kuuluvat myös yrityksessä yleisesti käytössä 
olevat atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä internet 
yhteys (sähköposti). Käytännön järjestelyistä sovitaan 
paikallisesti.

Palkka- ja siirtosuoja
Työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia kehittyä ja edetä 
ammatissaan ei saa heikentää ko. tehtävän takia. Hän-
tä ei tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden saa siirtää 
alempipalkkaiseen työhön kuin missä hän oli ao. tehtä-
vään valituksi tullessaan. Häntä ei saa myöskään siirtää 
vähempiarvoiseen työhön, jos työnantaja voi tarjota hä-
nelle muuta hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Jos 
työsuojeluvaltuutetuksi valitun henkilön varsinainen työ 
vaikeuttaa luottamustehtävien hoitamista, on hänelle, ot-
taen huomioon työpaikan olosuhteet ja hänen ammattitai-
tonsa, järjestettävä muuta työtä. Tällainen järjestely ei saa 
aiheuttaa hänen ansionsa alentumista. 

Mikäli työsuojeluasiamies joudutaan tilapäisesti siirtä-
mään työhön varsinaisen toimialueensa ulkopuolelle, on 
pyrittävä siihen, ettei siirtäminen kohtuuttomasti haittaa 
työsuojeluasiamiehen tehtävien hoitamista.

Ammattitaidon ylläpitäminen
Työsuojeluvaltuutetun tehtävän päättymisen jälkeen tu-
lee hänen ja työnantajan yhteisesti selvittää, edellyttääkö 
työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen entiseen tai sitä 
vastaavaan työhön ammatillista koulutusta. Työnantaja 
järjestää selvityksen edellyttämää koulutusta. Koulutuk-
sen sisältöä ratkaistaessa kiinnitetään huomiota työstä 
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vapautukseen, toimikauden kestoon ja sinä aikana tapah-
tuneisiin työmenetelmien muutoksiin.

4.3 
Työsuhdeturva
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet
Jos yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan ta-
loudellisista tai tuotannollisista syistä, ei työsuojeluval-
tuutettua saa irtisanoa tai lomauttaa ellei tuotantoyksikön 
toimintaa keskeytetä kokonaan. Mikäli työsuojeluval-
tuutetun kanssa yhteisesti todetaan, ettei hänelle voida 
tarjota hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin 
sopivaa työtä, voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa.

Työsuojeluvaravaltuutetun työsopimuksen irtisanomi-
nen tai hänen lomauttamisensa silloin, kun hän ei toimi 
työsuojeluvaltuutetun sijaisena taikka hänellä ei ole luot-
tamusmiehen asemaa, ei saa perustua työntekijän tehtä-
vään työsuojeluyhteistoiminnassa. Työnantajan tulee il-
man erityistä vaatimusta osoittaa toimenpiteen johtuneen 
muusta seikasta. 

Yksilösuoja
Työsuojeluvaltuutetusta johtuvasta syystä ei häntä saa ir-
tisanoa ilman työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin 
edellyttämää niiden työntekijöiden enemmistön suostu-
musta, joita hän edustaa.

Työsuojeluvaltuutetun työsopimusta ei saa purkaa vas-
toin työsopimuslain 8 luvun 1-3 §:n säännöksiä. Työso-
pimuksen purkaminen sillä perusteella, että hän on rik-
konut järjestysmääräyksiä, ei ole mahdollista, ellei hän 
ole samalla toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta 
huolimatta jättänyt työvelvoitteensa täyttämättä.
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Työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen purkuperusteita 
arvioitaessa häntä ei saa asettaa huonompaan asemaan 
muihin työntekijöihin nähden.

Ehdokassuoja
Edellä olevia työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on 
sovellettava myös työsuojeluvaltuutettuehdokkaaseen, 
jonka asettamisesta on kirjallisesti ilmoitettu työsuoje-
lutoimikunnalle tai muulle sitä vastaavalle yhteistoimin-
taelimelle. Ehdokassuoja alkaa kuitenkin aikaisintaan 
kolme kuukautta ennen valittavana olevan työsuojeluval-
tuutetun toimikauden alkua ja päättyy muun kuin vaalissa 
valituksi tulleen osalta vaalituloksen tultua todetuksi.

Jälkisuoja
Työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on sovellettava 
myös työsuojeluvaltuutettuna toimineeseen työntekijään 
kuusi kuukautta hänen ko. tehtävänsä päättymisen jäl-
keen.

Korvaukset
Jos työsuojeluvaltuutetun työsopimus on lakkautettu tä-
män sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava 
korvauksena hänelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukau-
den palkka. Korvaus on määrättävä työsopimuslain 12 
luvun 2 §:n 2 momentin perusteiden mukaan. Korvausta 
lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän 
sopimuksen oikeuksia on loukattu. Milloin tuotantoyk-
sikössä tai vastaavassa toiminta- yksikössä säännöllisesti 
työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden mää-
rä on 20 tai vähemmän, edellä mainittu korvaus on vä-
hintään 4 kuukauden palkka ja enintään 12 luvun 2 §:n 1 
momentin mukaan määräytyvä korvaus.

Korvaus tämän sopimuksen mukaan perusteettomasta lo-
mautuksesta määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaisesti.
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4.4 
Varamiehet
Tämän luvun määräyksiä sovelletaan työsuojeluvaltuute-
tun varamieheen sinä aikana, kun hän tämän sopimuksen 
edellyttämän ilmoituksen mukaisesti toimii sijaisena.

 
5 LUKU 
KOULUTUS
 5.1 
Ammatillinen koulutus 
Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutus-
ta tai lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin 
koulutustilaisuuksiin korvataan koulutuksen aiheuttamat 
suoranaiset kustannukset ja säännöllisen työajan ansion-
menetys keskituntiansion mukaan laskettuna. Jos koulu-
tus tapahtuu kokonaan työajan ulkopuolella, korvataan 
siitä johtuvat suoranaiset kustannukset sekä maksetaan 
koulutuksen ajalta henkilökohtaisen aikapalkan suurui-
nen korvaus. Se, että kysymyksessä on tämän pykälän 
mukainen koulutus, todetaan ennen koulutustilaisuuteen 
ilmoittautumista.

Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan matkakustan-
nuksia, kurssimaksuja, kustannuksia kurssiohjelman 
mukaisesta opetusmateriaalista, internaattikurssien täy-
sihoitomaksua ja muiden kuin internaattikurssien osalta 
ao. työehtosopimuksen mukaan määräytyviä matkakus-
tannusten korvauksia. Säännöllisen työajan ansionmene-
tys korvataan sekä kurssi- että matka-ajan osalta. Työajan 
ulkopuolella koulutukseen tai sen edellyttämiin matkoi-
hin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta. Viikko- ja 
kuukausipalkkaisen henkilön palkkaa ei kurssin eikä sen 
vaatimien matkojen ajalta vähennetä.



155

TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus

5.2 
Yhteinen koulutus
Työpaikan yhteistoimintaa edistävän koulutuksen jär-
jestävät keskusjärjestöt tai niiden jäsenliitot yhteisesti, 
keskusjärjestöjen tai niiden jäsenliittojen yhteistoiminta-
elimet tai työnantaja- ja työntekijäpuoli yhteisesti työpai-
kalla tai muussa paikassa.

Osapuolet toteavat, että yhteinen koulutus yleensä tapah-
tuu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla työpaikkakohtai-
sesti, jolloin paikalliset olosuhteet tulevat parhaiten huo-
mioonotetuiksi.

Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojelu-
yhteistyön kannalta tarpeelliset erikoiskurssit ovat tässä 
tarkoitettua yhteistä koulutusta. Peruskurssille voivat 
tämän sopimuksen edellytyksin osallistua työsuojelutoi-
mikunnan jäsen tai sitä korvaavan yhteistoimintaelimen 
jäsen, työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja työsuoje-
luasiamies sekä erikoiskurssille työsuojeluvaltuutettu.

Koulutukseen osallistuvalle korvataan koulutuksen aihe-
uttamat suoranaiset kustannukset ja säännöllisen työajan 
ansionmenetys kuten kohdassa 5.1. on määrätty. Koulu-
tukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti koulutuk-
sen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteis-
työelimessä tai työnantajan ja luottamusmiehen kesken.

Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan 
myös osallistumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista 
koskevaan koulutukseen. Koulutukseen osallistumi-
sesta voidaan sopia myös työnantajan ja asianomaisen 
henkilön kesken. Osapuolet suosittelevat, että niiden ja 
jäsenliittojen koulutuslaitokset sekä jäsenliitot ryhtyvät 
yhteistyössä toimenpiteisiin osallistumisjärjestelmiä ja 
paikallista sopimista koskevan koulutustarjonnan jär-
jestämiseksi. Osapuolten koulutustyöryhmä seuraa em. 
koulutustarjonnan toteutumista.
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5.3 
Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat
SAK:n ja sen jäsenliittojen järjestämille kuukauden tai 
sitä lyhyemmän ajan kestäville kursseille annetaan työn-
tekijöille tilaisuus osallistua työsuhteen katkeamatta, 
milloin se aiheuttamatta tuntuvaa haitta tuotannolle tai 
yrityksen toiminnalle käy päinsä. Edellä mainittua hait-
taa arvioitaessa kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon. 
Kielteisessä tapauksessa ilmoitetaan pääluottamusmie-
helle viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, jon-
ka takia vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. 
Tällöin olisi suotavaa yhteisesti pyrkiä selvittämään muu 
mahdollinen ajankohta, jolloin kurssille osallistumiselle 
ei olisi estettä.

Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdol-
lisimman varhain. Milloin kurssi kestää enintään yhden 
viikon, on ilmoitus annettava vähintään kolme viikkoa 
ennen kurssin alkua sekä milloin on kysymys pitemmästä 
kurssista, vähintään kuusi viikkoa ennen.

Ennen kuin henkilö osallistuu edellä tarkoitettuun koulu-
tustilaisuuteen, on osallistumisen aiheuttamista toimenpi-
teistä sovittava työnantajan kanssa sekä nimenomaisesti 
etukäteen todettava, onko kyseessä sellainen koulutusti-
laisuus, josta työnantaja suorittaa työntekijälle korvauk-
sia tämän sopimuksen mukaisesti. Samalla on todettava, 
mikä on näiden korvausten laajuus.

5.4 
Korvaukset
Kurssilta, joka järjestetään SAK:n tai sen jäsenliiton 
koulutuslaitoksissa tai erityisestä syystä muualla ja jonka 
koulutustyöryhmä on hyväksynyt, työnantaja on velvol-
linen maksamaan luottamusmiehelle, varapääluottamus-
miehelle, varaluottamusmiehelle (luottamusmiessopimus 
5 § kohta 1), yhteistoimintalain mukaiselle henkilöstö-
ryhmän edustajalle, työsuojeluvaltuutetulle, -varavaltuu-
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tetulle, työsuojelutoimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasi-
amiehelle heidän tehtäviensä edellyttämän koulutuksen 
osalta korvauksen ansionmenetyksestä keskituntiansion 
mukaan laskettuna, edellä mainituille luottamusmiehille 
ja työsuojeluvaltuutetulle enintään kuukauden ajalta ja 
työsuojelu- ja muissa edellä mainituissa luottamusteh-
tävissä oleville enintään kahden viikon ajalta. Samoin 
maksetaan korvaus edellä mainituissa koulutuslaitoksis-
sa järjestettyjen luottamusmiestoimintaan liittyvien kou-
lutustilaisuuksien osalta ammattiosaston puheenjohta-
jalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän työskentelee 
yrityksessä, jossa on vähintään 100 asianomaisen alan 
työntekijää ja hänen johtamassaan ammattiosastossa on 
vähintään 50 jäsentä.

Lisäksi maksetaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista 
työntekijöistä kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta an-
sionmenetyksen korvausta suoritetaan, kurssista sen jär-
jestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten korvaukseksi 
keskusjärjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus.
Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja 
on velvollinen maksamaan samalle henkilölle vain kerran 
samasta tai sisällöltään vastaavasta koulutustilaisuudes-
ta.

5.5 
Sosiaaliset edut
Osallistuminen sopimuksessa tarkoitettuun ay-koulutus-
tilaisuuteen ei yhden kuukauden rajaan asti aiheuta vuo-
siloma-, eläke- tai muiden niihin verrattavien etuuksien 
vähenemistä.
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6 LUKU 
SOPIMUKSEN SITOVUUS
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.1997 ja on voimassa 
toistaiseksi kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Keskusliittojen jäsenliitot voivat työehtosopimuksin so-
pia toisin tämän sopimuksen määräyksistä lukuun otta-
matta luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuh-
deturvaa koskevia sopimusmääräyksiä. Toisin sovittaessa 
on siitä ilmoitettava keskusliitoille.

Vakuudeksi:

Harri Hietala   Matti Kopperi

TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO

Tapani Kahri   Seppo Riski

SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK

Lauri Ihalainen   Kirsti Palanko-Laaka
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN  
LUOTTAMUSMIESSOPIMUS   9.9.2009 

1 LUKU 
SOPIMUKSEN TARKOITUS

1 § 
Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus
Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on luoda edel-
lytykset yrityksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan 
kehittämiselle sekä työehtosopimuksen oikean sovelta-
misen ja paikallisen sopimisen edistämiselle. Luottamus-
miehen tehtävänä on keskeisenä osana paikallista työeh-
tosopimuksen toteuttamiseen liittyvää neuvottelujärjes-
telmää huolehtia osaltaan siitä, että:

- työehtosopimusta sovelletaan oikein ja sitä noudate-
taan,

- erimielisyydet selvitetään nopeasti ja tarkoituksen-
mukaisesti,

- yhteistoimintaa ja paikallista sopimista edistetään ja
- työrauhaa ylläpidetään ja edistetään.

Luottamusmiesjärjestelmä on myös väylä yrityksen toi-
mintojen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien ja tuot-
tavuuden parantamiselle.

2 § 
Luottamusmiehen asema
Luottamusmiehellä on tehtävää hoitaessaan erityisiä oi-
keuksia sekä vastaavasti velvollisuuksia. Työehtosopi-
muksesta ja työlainsäädännöstä johtuvien tehtävien lisäk-
si voidaan sopia muistakin työpaikan tarpeen mukaisista 
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luottamusmiehelle soveltuvista tehtävistä, jotka saattavat 
liittyä henkilöstön edustamiseen mm. erilaisissa kehittä-
mishankkeissa.  

Luottamusmiehen ja työnantajan tulee kummankin myö-
tävaikuttaa niihin seikkoihin, jotka luovat edellytykset 
luottamusmiestehtävässä onnistumiselle. Asioiden käsit-
tely avoimen vastavuoroisuuden hengessä lisää luotta-
musta ja mahdollisuuksia sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. 

2 LUKU
LUOTTAMUSMIESKELPOISUUS JA 
VALITSEMINEN
3 § 
Luottamusmies ammattiosaston edustajana
Luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston valitse-
maa pääluottamusmiestä ja luottamusmiestä. Ammatti-
osastolla tarkoitetaan Metallityöväen Liitto ry:n rekiste-
röityä ammattiosastoa. 

4 § 
Luottamusmiehen kelpoisuus
Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan 
työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin sen työn-
tekijänä. 

Pöytäkirjamerkintä:
 Luottamusmiestä valittaessa tulisi kiinnittää huomio-

ta mm. seuraaviin luottamusmiestehtävän menestyk-
sellisen hoitamisen kannalta merkityksellisiin seik-
koihin:

-  henkilön valmiudet luottamusmiestehtävän edel-
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lyttämään koulutukseen ja kehittymiseen,

-  henkilön valmius luottamusmiestehtävän vastuul-
liseen ja pitkäjänteiseen hoitamiseen sekä

-  henkilön riittävät vuorovaikutustaidot ja kyky teh-
dä päätöksiä myös vaikeista asioista. 

5 § 
Luottamusmiehen valitseminen
Ammattiosasto valitsee pääluottamusmiehen, hänen va-
ramiehensä ja luottamusmiehen.

Mikäli luottamusmiehen toimialueella on vähintään 75 
työntekijää, ammattiosasto valitsee hänelle myös vara-
miehen.  

Toimialueista ja lukumääristä sopiminen

Luottamusmiesten toimialueista ja lukumääristä sovitaan 
paikallisesti liittojen sopimien seuraavien ohjeiden mu-
kaisesti. 

- Luottamusmiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka vali-
taan tuotannon organisoinnin mukaisesti muodostu-
van toiminnallisen yksikön luottamusmieheksi. Alue, 
jolle luottamusmies valitaan, määräytyy yrityksen 
tuotannollisiin tai toiminnallisiin näkökohtiin perus-
tuvien luonnollisten rajojen mukaisesti. 

- Luottamusmiesten toimialueiden tulee olla sellaisia, 
että neuvottelujärjestelmän mukainen asioiden käsit-
tely on mahdollista järjestää tehokkaasti ja toimivas-
ti.

- Ellei valittavien luottamusmiesten toimialueista tai 
lukumäärästä päästä sopimukseen, asia voidaan alis-
taa liittojen ratkaistavaksi.
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Sopiminen luottamusmiehen asettamisesta tiettyä 
tehtävää varten
Asioiden laadun ja/tai laajuuden sitä vaatiessa voidaan 
valita myös luottamusmies, joka asetetaan tiettyä, pää-
luottamusmiehen ja työnantajan välillä sovittua tehtävää 
varten. Tällaisen luottamusmiehen toimenkuvasta tulee 
sopia kirjallisesti mahdollisimman täsmällisesti. Toimen-
kuvauksen tulee olla  yhteensopiva muiden luottamus-
miesten toimivaltuuksien kanssa. 

(Pää)luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun/
työsuojeluasiamiehen tehtävien yhdistäminen
Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työsuojeluvaltuute-
tun tehtäviä hoitaa pääluottamusmies tai päinvastoin. 

Paikallisesti voidaan sopia myös siitä, että työsuojeluasia-
miehen tehtäviä hoitaa luottamusmies tai päinvastoin. 

Luottamusmiehen valitseminen ja asema yritysjärjeste-
lyjen yhteydessä
Jos yritys on yhtiöitetty eli yritys on jaettu useampiin, 
henkilöstöasiatkin itsenäisesti hoitaviin yrityksiin, vali-
taan kuhunkin näin muodostettuun yritykseen oma pää-
luottamusmies.

Jos päinvastoin itsenäisenä yrityksenä toimineiden yk-
sikköjen toiminnot on yhdistetty yhdeksi yritykseksi, 
valitaan vastaavasti näin muodostettuun yksikköön yksi 
pääluottamusmies.

Pääluottamusmiehen asema jatkuu liikkeen luovutukses-
ta huolimatta sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa 
säilyttää itsenäisyytensä. Jos luovutettava liike tai sen 
osa menettää itsenäisyytensä, pääluottamusmiehellä on 
oikeus tämän sopimuksen 16 §:ssä sovittuun jälkisuojaan 
liikkeen luovutuksesta johtuneesta toimikauden päätty-
misestä lukien.
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Luottamusmiehen vaali työpaikalla
Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamusmiehen 
vaali työpaikalla. Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on 
ammattiosaston kaikille jäsenille varattava tilaisuus osal-
listua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei 
kuitenkaan saa häiritä työntekoa.

Vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan 
kanssa viimeistään kaksi viikkoa ennen vaalin toimitta-
mista. Työnantaja varaa ammattiosaston nimeämille hen-
kilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen.

Ilmoittaminen luottamusmiehistä
Valituista luottamusmiehistä on ammattiosaston kirjal-
lisesti ilmoitettava työnantajalle. Pääluottamusmiehelle 
valitusta varamiehestä on lisäksi ilmoitettava, milloin 
hän toimii pääluottamusmiehen sijaisena. Sama koskee 
luottamusmiehen varamiestä.

Soveltamisohje:

 Luottamusmiesaseman syntyminen edellyttää, että 
luottamusmiesten määrästä, toimialueista ja tiettyä 
tehtävää varten asettamisesta on tämän pykälän mu-
kaisesti sovittu työnantajan kanssa ja että ammatti-
osasto on ilmoittanut valituista luottamusmiehistä 
työnantajalle kirjallisesti. 

Työnantajan neuvottelijat ja paikallinen neuvottelujär-
jestys

Työnantaja ilmoittaa luottamusmiehelle, ketkä käyvät 
yrityksen puolesta neuvotteluja luottamusmiehen kans-
sa.

Liitot suosittelevat, että paikallisen neuvottelujärjestyk-
sen eri tasoilla toimiville osapuolten edustajille kuuluva 
vastuualue ja siihen liittyvät valtuudet työsuhdeasioissa 
todetaan ja niiden keskeistä merkitystä tähdennetään. 
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3 LUKU 
LUOTTAMUSMIEHEN TEHTÄVÄT
6 § 
Luottamusmiehen tehtävät
Perustehtävät
Luottamusmies edustaa ammattiosastoa työehtosopimuk-
sen ja työlainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa 
ja yleensä työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin 
liittyvissä kysymyksissä.

Luottamusmies osallistuu tarvittaessa työnantajan ja 
työntekijän välillä syntyvien erimielisyyskysymysten 
selvittämiseen. 

Luottamusmiehen on valvottava, että työntekijät noudat-
tavat työehtosopimusta ja paikallisia sopimuksia. 

Luottamusmies vastaa ammattiosaston edustajana työ-
rauhan ylläpitämisestä ja edistämisestä työehtosopimus-
järjestelmän edellyttämällä tavalla.

Pöytäkirjamerkintä:

 Työtaistelun ilmennyttyä tai sen uhan ollessa ilmeinen 
tulee työnantajan ja luottamusmiehen kesken todeta, 
mihin työtaistelutoimi kohdistuu ja mitkä ovat muut 
työrauhan rikkoutumiseen johtaneet syyt. Samalla 
tulee selvittää toimenpiteet, joilla voidaan rajoittaa 
enempien vahinkojen syntyminen yritykselle. 

Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yri-
tyksen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan ylläpitämi-
seksi ja kehittämiseksi.

Työpaikalla sovittavat tehtävät
Työpaikoilla on erilaisia tarpeita pyrkiä hyödyntämään 
luottamusmiesten osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Luottamusmiehen osallistumisesta, tehtävistä, tavoitteis-
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ta, toimintaedellytyksistä ja vastuista esimerkiksi projek-
tityyppisissä toimeksiannoissa sovitaan työnantajan ja 
luottamusmiehen välillä erikseen.

Keskustelu neuvottelujärjestelmän tavoitteista ja 
toimivuudesta
Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti – kahden kuukau-
den kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän 
jälkeen vuosittain – keskustelu, jossa käsitellään työ-
paikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia/asetettuja ta-
voitteita ja sen toimivuutta. Keskustelun osapuolina ovat 
kukin luottamusmies oman vastaneuvottelijansa kanssa 
sekä tarpeen vaatiessa he kaikki yhdessä ja siinä annetaan 
molemminpuolista palautetta, jonka pohjalta yhteistyö-
tä pyritään edelleen parantamaan. Samalla suunnitellaan 
luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, 
aikataulut ja tavoitteet.

4 LUKU 
LUOTTAMUSMIEHEN 
TOIMINTAEDELLYTYKSET
7 § 
Luottamusmiehelle annettavat tiedot
Epäselvyydet ja erimielisyydet

Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijän pal-
kasta tai työsuhteeseen liittyvien lakien tai sopimusten 
soveltamisesta, on asiaa selvittävälle luottamusmiehelle 
annettava kaikki tarvittavat tiedot. 

Kehittämis- ja muut tehtävät
Luottamusmiehelle, joka osallistuu kehittämis- ja muihin 
vastaaviin tehtäviin, annetaan asianmukaiset tiedot hank-
keen tavoitteista, toteuttamistoimenpiteiden läpiviennistä 
ja yritystoiminnan ehdoista. Avoin tiedonkulku mahdol-
listaa osapuolille edellytykset neuvotella asioista. Tiedot 
on annettava niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. 
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Mikäli annettavat tiedot sisältävät työnantajan erikseen 
osoittamia liike- tai ammattisalaisuuksia, tulee nämä tie-
dot pitää salassa. 

8 § 
Pääluottamusmiehelle annettavat tiedot
Pääluottamusmiehellä on oikeus saada kirjallisesti seu-
raavat yrityksen työntekijöitä koskevat tiedot.

A.  Henkilötiedot

1. Työntekijän suku- ja etunimet

2. Palvelukseen tuloaika uusista työntekijöistä ja irtisa-
nomis- ja lomautustapauksissa kaikista työntekijöistä

3. Organisatorinen osasto

4. Palkkaryhmä tai työnvaativuusryhmä

Edellä kohdissa 1, 3 ja 4 mainitut tiedot annetaan kerran 
vuodessa. Uusista työntekijöistä annetaan edellä 1-4 mai-
nitut tiedot joko kustakin erikseen välittömästi työsuhteen 
alettua tai ajanjaksoittain, kuitenkin ainakin neljännes-
vuosittain. Kaikista työntekijöistä annetaan palvelukseen 
tuloaikatieto irtisanomis- ja lomauttamistapauksissa.

B. Tilastotiedot palkoista ja työtunneista sekä tiedot 
palkkarakenteesta

I Työpaikat, joissa henkilöstön määrä on säännöllisesti 
vähintään 30 henkilöä:

1. Keskimääräisen tuntiansion ilman erillisiä vuoro-
työ- ja olosuhdelisiä sekä sunnuntaityö- ja ylityö-
korotuksia
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a) aikapalkkatyössä,
b) urakkatyössä,
c) osaurakka- ja palkkiotyössä sekä
d) palkkaustavasta riippumatta.

2. Keskimääräisen tuntiansion erillisine vuorotyö- ja 
olosuhdelisineen ilman sunnuntaityö- ja ylityökoro-
tuksia.

3. Keskimääräisen tuntiansion erillisine vuorotyö- ja 
olosuhdelisineen ja sunnuntaityökorotuksineen, mut-
ta ilman ylityökorotuksia.

4. Keskimääräisen kokonaistuntiansion, joka sisältää 
kaikki tehdyltä työajalta maksetut palkat, myös yli-
työkorotukset. 

5. Tiedot tehdyistä työtunneista, työajan prosentuaali-
sesta jakautumisesta palkkaustavoittain (aika-, urak-
ka- sekä osaurakka- ja palkkiotyö) ja ylityön prosen-
tuaalisesta osuudesta kaikista työtunneista. 

Keskimääräistä tuntiansiota sekä työtunteja koskevat tie-
dot annetaan palkkaryhmittäin (A, B ja C) erikseen mie-
histä ja naisista sekä kaikista palkkaryhmistä yhteensä. 
Tiedot annetaan II ja IV vuosineljännekseltä sen jälkeen, 
kun työpaikkoja koskevat palkkatilastot ovat valmistu-
neet. 

Edellä olevat tiedot koskevat yksinomaan täysin työky-
kyisiä, 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä. Palkkaryh-
mistä, joissa työntekijöitä on alle 6, ei tietoja kuitenkaan 
anneta. 

Lisäksi pääluottamusmies saa tiedot käytetyistä palkkaus-
tavoista, työntekijöiden prosentuaalisesta jakautumisesta 
eri työnvaativuusryhmiin ja palkan henkilökohtaisten 
osuuksien porrastuksesta porrastusryhmittäin.
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II Työpaikat, joissa henkilöstön määrä on säännöllisesti 
alle 30 henkilöä:

1. Keskimääräisen tuntiansion erillisine vuorotyö- ja 
olosuhdelisineen ilman sunnuntaityö- ja ylityöko-
rotuksia ja perustellusta syystä myös keskimääräi-
sen tuntiansion ilman erillisiä lisiä palkkaustavoit-
tain.

2. Tiedot tehdyistä työtunneista ja ylityön prosentu-
aalisesta osuudesta kaikista työtunneista.

Keskimääräistä tuntiansiota sekä työtunteja koskevat 
tiedot annetaan kaikista työntekijöistä yhteensä II ja IV 
vuosineljännekseltä.

Edellä olevat tiedot koskevat yksinomaan täysin työky-
kyisiä, 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä.

Lisäksi pääluottamusmies saa tiedot käytetyistä palk-
kaustavoista, työntekijöiden jakautumisesta eri työn-
vaativuusryhmiin ja palkan henkilökohtaisten osuuksien 
porrastuksesta porrastusryhmittäin.

C.  Työvoimatiedot

Pääluottamusmiehellä on oikeus saada vuosineljännek-
sittäin tiedot yrityksen tai työpaikan täysin työkykyisten 
työntekijöiden, oppilaiden ja harjoittelijoiden ja mah-
dollisten osa-aikatyöntekijöiden (erikseen miesten ja 
naisten) lukumääristä sekä työvoiman jakaantumisesta 
vuorotyölajeittain. Työvoimaa koskevat tiedot annetaan 
kunkin vuosineljänneksen sellaiselta ajankohdalta tai 
ajanjaksolta, jonka voidaan katsoa kuvaavan vuosinel-
jänneksen normaalia työvoimatilannetta.

D.  Hinnoitteluperusteet
Pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä yrityksessä 
kulloinkin voimassa oleviin työn hinnoittelujärjestelmiin, 
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kuten esimerkiksi suorituspalkkatyössä noudatettaviin 
hinnoitteluperusteisiin ja eri palkkaustavoissa käytettävi-
en olosuhdelisien määräytymis- ja laskentasääntöihin. 

E.  Hätä- ja ylityöluettelo
Pääluottamusmiehellä on sama oikeus kuin lain mukaan 
on työsuojeluvaltuutetulla perehtyä hätä- ja ylityöstä sekä 
niistä maksetuista korotetusta palkasta laadittuun luette-
loon.

F.  Aliurakoitsijoista ilmoittaminen
Pääluottamusmiehellä on oikeus saada tiedot toimialu-
eellaan toimivista aliurakoitsijoista ja niiden palvelukses-
sa työpaikalla olevasta työvoimasta.

Pääluottamusmiehelle annetaan pyydettäessä tiedonku-
lun ja neuvottelusuhteiden edistämiseksi myös edellä 
tarkoitettujen aliurakoitsijoiden pääluottamusmiestä ja 
työsuojeluvaltuutettua koskevat yhteystiedot, mikäli ne 
ovat yrityksen käytettävissä.

G.  Tietojen luottamuksellisuus

Pääluottamusmiehen on pidettävä tehtäviensä hoitamista 
varten saamansa tiedot luottamuksellisina

9 § 
Vapautus työstä
Luottamusmiehelle järjestetään säännöllistä tai tehtävi-
en hoidon vaatima määrä tilapäisesti annettavaa vapau-
tusta työstä. Luottamusmiestehtävien hoitamista varten 
annettavan säännöllisesti toistuvan vapaan määrästä ja 
jakautumisesta pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten 
kesken voidaan sopia paikallisesti. Jos luottamusmies on 
vapautettu säännöllisesti toistuviksi määräajoiksi työs-
tään, tulee hänen hoitaa luottamusmiestehtävät ensisijai-
sesti sinä aikana. 
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Ellei paikallisesti muusta sovita, määräytyy vapautus 
työstä seuraavasti:

A) Pääluottamusmiehen säännöllinen vapautus työstä

Työpaikan  
työntekijäin  
lukumäärä

Säännöllisen  
vapautuksen määrä  
tunteina/4 viikkoa 

10 – 19 5
20 - 49 17
50 - 99 36 
100 - 149 60
150 - 199 84
200 - 249 100
250 - 399 148
400 - kokonaan 

vapautettu
Yllä oleva pääluottamusmiehen työstä vapauttamisen 
määrää osoittava taulukko perustuu normaalipituiseen 
viikkotyöaikaan.

B)  Luottamusmiehen säännöllinen vapautus työstä
Mikäli luottamusmiehen toimialueella työskentelee sään-
nönmukaisesti vähintään 75 työntekijää, järjestetään hä-
nelle vapautusta työstä. Vapautuksen määrä on 100 työn-
tekijää kohti 8 tuntia neljän viikon jaksossa.

Vapautuksen pituuden vahvistaminen 
Luottamusmiehelle myönnettävän vapaa-ajan pituutta 
edellä A- ja B-kohdissa mainittuja määräyksiä noudat-
taen vahvistettaessa todetaan työpaikan työntekijäin lu-
kumäärä välittömästi ennen luottamusmiesvaaleja sekä 
vastaavana ajankohtana vuoden kuluttua vaalien jälkeen. 
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Tämän mukaan todetun vapautuksen pituutta noudate-
taan seuraavaan tarkistukseen saakka.

Luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen

Mikäli luottamusmies- ja työsuojelutehtävät on yhdis-
tetty samalle henkilölle, tämä otetaan lisäävänä tekijänä 
huomioon työstä vapautuksesta sovittaessa.

10 § 
Ansionmenetyksen korvaaminen ja kuukausikorvaus
Ansionmenetyksen korvaaminen
Työnantaja korvaa sen ansion, jonka luottamusmies me-
nettää työaikana paikallisissa neuvotteluissa työnantajan 
edustajan kanssa tai toimiessaan muuten työnantajan 
kanssa sovituissa tehtävissä. Ansiolla tarkoitetaan luotta-
musmiehen omaa keskituntiansiota ilman yli- ja sunnun-
taityökorvauksia.

Työstä kokonaan vapautetun pääluottamusmiehen  
palkka
Työstä kokonaan vapautetun pääluottamusmiehen palk-
ka määräytyy työpaikan työntekijöille maksettavien 20 
korkeimman aika- tai suorituspalkan keskiarvon perus-
teella. Kahtakymmentä korkeinta palkkaa määrättäessä ei 
kuitenkaan oteta huomioon työpaikan yleisen ansiotason 
olennaisesti ylittäviä palkkoja. Pääluottamusmiehen 
palkan tarkistaminen tehdään 9 §:ssä mainittuina ajan-
kohtina, jolloin hänelle myönnettävän vapaa-ajan pituus 
vahvistetaan.

Työajan ulkopuoliset tehtävät
Jos pääluottamusmies suorittaa työnantajan kanssa so-
vittuja tehtäviä säännöllisen työaikansa ulkopuolella, 
maksetaan tästä ajasta ylityökorvaus siltä osin kuin siitä 
paikallisesti sovitaan.
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Kuukausikorvaus
Pääluottamusmiehelle maksetaan ansionmenetyksen kor-
vauksen lisäksi korvausta kuukausittain seuraavasti:

Työpaikan työntekijöiden 
lukumäärä

Korvaus/kk 1.3.2014  
alkaen euroa

10 - 19 74
20 -   49 81
50 -   99 88
100 - 159 106
150 - 199 125
200 - 249 147
250 - 399 172
400- 206

Paikallisesti voidaan sopia toisin pääluottamusmiehelle 
maksettavasta kuukausikorvauksesta.

Silloin, kun pääluottamusmiehen varamies, esim. pää-
luottamusmiehen vuosiloman tai sairauden aikana, hoitaa 
pääluottamusmiestehtäviä vähintään 2 viikon ajan, mak-
setaan kuukausikorvaus tältä ajalta hänelle.

Mikäli yrityksessä ei ole toimintaa lomautuksen, vuosi-
loman tai näihin verrattavien muiden syiden vuoksi ei 
kuukausikorvausta makseta.

Luottamusmies- ja työsuojelutehtävien yhdistäminen
Mikäli luottamusmies- ja työsuojelutehtävät on yhdis-
tetty samalle henkilölle, tämä otetaan lisäävänä tekijä-
nä huomioon hänelle maksettavan kuukausikorvauksen 
määrästä sovittaessa.
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11 § 
Luottamusmiehen koulutus
Koulutukseen osallistumisesta on sovittu TT-SAK yleis-
sopimuksessa.

Teknologiateollisuudessa noudatettavan TT-SAK yleis-
sopimuksen 5 luvun 3 ja 4 kohtien määräyksiä luotta-
musmiehen koulutuksesta sovelletaan myös tämän sopi-
muksen 5 §:n 2 kappaleessa tarkoitetun luottamusmiehen 
varamieheen.

12 § 
Tarvikkeiden säilyttäminen ja toimitila
Työnantaja järjestää pääluottamusmiehelle tarkoituksen-
mukaisen paikan luottamustehtävien edellyttämien tar-
vikkeiden säilyttämiseen. Mikäli pääluottamusmiehellä 
on säännöllistä vapautusta työstä vähintään 56 tuntia 4 
viikon jaksoa kohti, työnantaja järjestää tarkoituksenmu-
kaisen tilan, jossa voidaan käydä luottamusmiestehtävien 
hoitamista varten välttämättömät keskustelut. 

13 § 
Toimistovälineiden käyttö
Työpaikan koon sitä edellyttäessä paikallisesti sovitaan, 
että pääluottamusmies voi tarvittaessa käyttää puhelin-
ta ja muita yrityksen tavanomaisia käytössä olevia toi-
misto- yms. välineitä. Tavanomaisten toimistovälineiden 
käsitteen piiriin kuuluvat myös yrityksessä yleisesti käy-
tössä olevat atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä 
internet-yhteys (sähköposti).
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5 LUKU 
LUOTTAMUSMIEHEN TYÖSUHDE
14 § 
Luottamusmiehen työntekijäasema
Luottamusmies on työsuhteessaan työnantajaan samassa 
asemassa riippumatta siitä, hoitaako hän luottamustehtä-
viään oman työnsä ohella vai onko hänelle annettu osit-
tain tai kokonaan vapautusta työnteosta. Luottamusmies 
on velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja 
ja työnjohdon määräyksiä sekä muita järjestysmääräyk-
siä. 

15 § 
Luottamusmiestehtävän hoitamisen vaikutukset 
työtehtäviin ja palkkaan
Luottamusmiehen mahdollisuuksia kehittyä ja edetä am-
matissaan ei saa heikentää luottamusmiestehtävän takia.

Jos pääluottamusmieheksi valitun henkilön varsinainen 
työ vaikeuttaa pääluottamusmiehen tehtävien hoitamis-
ta on hänelle, ottaen huomioon tuotantolaitoksen tai sitä 
vastaavan toimintayksikön olosuhteet ja luottamusmie-
hen ammattitaito, järjestettävä muuta työtä. Tällainen jär-
jestely ei saa aiheuttaa hänen ansionsa alentumista.

Luottamusmiehenä toimivaa työntekijää ei tätä tehtävää 
hoitaessaan tai sen tähden saa siirtää alempipalkkaiseen 
työhön kuin missä hän oli luottamusmieheksi valituksi 
tullessaan. Luottamusmiestehtävän takia häntä ei saa 
erottaa työstä.

Osittain työstä vapautettujen pääluottamusmiesten ansio-
kehityksen tulee vastata toimialueensa muiden vaativuu-
deltaan vastaavissa töissä työskentelevien työntekijöiden 
ansionkehitystä. Tämä tarkistetaan vuosittain.

Pääluottamusmiehen luottamusmiestehtävän päättymi-
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sen jälkeen tulee hänen ja työantajan yhteisesti selvittää, 
edellyttääkö työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen en-
tiseen tai sitä vastaavaan työhön ammatillista koulutusta. 
Työnantaja järjestää selvityksen edellyttämää koulutusta. 
Koulutuksen sisältöä ratkaistaessa kiinnitetään huomiota 
työstä vapautukseen, luottamusmieskauden kestoon ja 
sinä aikana tapahtuneisiin työmenetelmien muutoksiin.

Pääluottamusmiestehtävän päätyttyä määräytyy hänen 
palkkansa sen työn mukaan, jota hän tekee.

16 § 
Luottamusmiehen työsuhdeturva
Työsopimuksen irtisanominen ja luottamusmiehen lo-
mauttaminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä
Jos yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan ta-
loudellisista tai tuotannollisista syistä, ei tällaista toimen-
pidettä saa kohdistaa pääluottamusmieheen, ellei tuotan-
tolaitoksen toimintaa keskeytetä kokonaan. Mikäli yhtei-
sesti todetaan, ettei pääluottamusmiehelle voida tarjota 
hänen ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa 
työtä, voidaan tästä säännöstä kuitenkin poiketa.

Luottamusmiehen työsopimus voidaan irtisanoa tai luot-
tamusmies lomauttaa työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 2 
momentin mukaisesti vain, kun työ kokonaan päättyy 
eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaito-
aan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kou-
luttaa häntä muuhun työhön työsopimuslain 7 luvun 4 
§:ssä tarkoitetulla tavalla.

Pääluottamusmiehen varamiehen työsopimuksen irtisa-
nominen tai hänen lomauttamisensa silloin, kun hän ei 
toimi pääluottamusmiehen sijaisena taikka hänellä ei ole 
muutoinkaan luottamusmiehen asemaa, ei saa perustua 
työntekijän luottamusmiestehtävään. Työnantajan tulee 
ilman erityistä vaatimusta osoittaa toimenpiteen johtu-
neen muusta seikasta.
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Työsopimuksen irtisanominen luottamusmiehen henki-
löstä johtuvasta syystä
Luottamusmiehestä johtuvasta syystä ei häntä saa irtisa-
noa ilman työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 1 momentin 
edellyttämää niiden työntekijöiden enemmistön suostu-
musta, joita hän edustaa.

Työsopimuksen purkaminen ja purkautuneena käsittele-
minen
Luottamusmiehen työsopimusta ei saa purkaa tai käsitel-
lä purkautuneena vastoin työsopimuslain 8 luvun 1-3 §:n 
säännöksiä. Työsopimuksen purkaminen sillä perusteel-
la, että hän on rikkonut järjestysmääräyksiä, ei ole mah-
dollista, ellei hän ole samalla toistuvasti tai olennaisesti 
sekä varoituksesta huolimatta jättänyt työvelvoitteensa 
täyttämättä.

Luottamusmiehen työsopimuksen purkuperusteita arvi-
oitaessa luottamusmiestä ei saa asettaa huonompaan ase-
maan muihin työntekijöihin nähden.

Pääluottamusmiehen ehdokas- ja jälkisuoja
Tämän kohdan määräyksiä on sovellettava myös pääluot-
tamusmiesehdokkaaseen, jonka ammattiosaston kokous 
on asettanut ja jonka asettamisesta ammattiosasto on kir-
jallisesti työnantajalle ilmoittanut. Ehdokassuoja alkaa 
kuitenkin aikaisintaan kolme kuukautta ennen valittavana 
olevan pääluottamusmiehen toimikauden alkua ja päät-
tyy muun kuin vaalissa pääluottamusmieheksi valituksi 
tulleen osalta ammattiosaston todettua vaalituloksen.

Tämän kohdan määräyksiä on sovellettava myös pää-
luottamusmiehenä toimineeseen työntekijään kuusi kuu-
kautta hänen pääluottamusmiestehtävänsä päättymisen 
jälkeen.



177

Luottamusmiessopimus

Erimielisyysneuvottelut työsopimuksen päättämisestä
Jos erimielisyys koskee liittojen välisen luottamusmies-
sopimuksen tarkoittaman luottamusmiehen työsuhteen 
päättämistä, on paikalliset ja liittojen väliset neuvottelut 
lisäksi käynnistettävä ja käytävä viipymättä sen jälkeen, 
kun lakkauttamisen peruste on riitautettu.

Korvaukset
Jos luottamusmiehen työsopimus on lakkautettu tämän 
sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava kor-
vauksena luottamusmiehelle vähintään 10 ja enintään 30 
kuukauden palkka. 

Korvaus on määrättävä työsopimuslain 12 luvun 2 §:n 2 
momentin perusteiden mukaan. Korvausta lisäävänä te-
kijänä on otettava huomioon se, että tämän sopimuksen 
oikeuksia on loukattu. 

Korvaus tämän sopimuksen mukaan perusteettomasta lo-
mautuksesta määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaisesti.

Pöytäkirjamerkintä:

 Kansainväliseen konserniyhteistyöhön valitun hen-
kilöstön edustajan ja varaedustajan irtisanomissuo-
jasta säädetään työsopimuslain 7 luvun 10 §:ssä. 
 
Yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla valitulla 
henkilöstöryhmän yhteistoimintaedustajalla on edel-
lä mainitun lainkohdan mukainen irtisanomissuoja. 
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6 LUKU
SOPIMUKSEN SUHDE 
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 
TYÖEHTOSOPIMUKSEEN
Tämä sopimus on voimassa työehtosopimuksen osana.
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY   
METALLITYÖVÄEN LIITTO RY
  
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 
IRTISANOMISSUOJASOPIMUS

1 § 
Soveltamisala
Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassaolevan työso-
pimuksen irtisanomista, työntekijän lomauttamista sekä 
työsopimuksen purkamista ja purkautumista.

Sopimus koskee myös työntekijän irtisanoutumista sekä 
menettelyä, jota työsopimusta päätettäessä ja työntekijää 
lomautettaessa on noudatettava.

Soveltamisohje:

 Sopimus ei koske työsopimuksen päättämistä tai työn-
tekijän lomauttamista, jos perusteena on

- työsopimuksen purkaminen koeaikana  
(TSL 1 luku 4 §)

- yrityssaneeraus (TSL 7 luku 7 §) taikka
- työnantajan konkurssi tai kuolema  

(TSL 7 luku 8 §).

Työsopimusta edellä mainituilla perusteilla päätettäessä 
noudatetaan kuitenkin tämän sopimuksen 5 ja 6 §:n me-
nettelytapamääräyksiä sekä koeaikapurun osalta myös 11 
§:ssä sovittua menettelyä. 

Sopimus ei myöskään koske ammatillisesta koulutukses-
ta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimussuhteita.
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I TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMISTÄ 
KOSKEVIA YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

2 § 
Irtisanomisajat
Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatet-
tava seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Irtisanomisaika

enintään vuoden    2 viikkoa
yli vuoden mutta enintään 4 vuotta  1 kuukausi 
yli 4 vuotta mutta enintään 8 vuotta  2 kuukautta 
yli 8 vuotta mutta enintään 12 vuotta 4 kuukautta 
yli 12 vuotta    6 kuukautta

Työntekijän on irtisanoessaan työsopimuksen noudatetta-
va seuraavia irtisanomisaikoja:

Työsuhde jatkunut keskeytyksettä Irtisanomisaika

enintään 5 vuotta    2 viikkoa
yli 5 vuotta   1 kuukausi 

3 § 
Työntekijän oikeus työllistymisvapaaseen
Jolleivät työnantaja ja työntekijä, työnantajan irtisanottua 
työsopimuksen työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tulla perusteella, ole sopineet muuta, työntekijällä on 
oikeus vapaaseen täydellä palkalla osallistuakseen irti-
sanomisaikanaan julkisesta työvoimapalvelusta annetus-
sa laissa (1295/2002) tarkoitetun työllistymisohjelman 
laatimiseen, sen mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuis-
koulutukseen, harjoitteluun ja työssäoppimiseen tai oma-
aloitteiseen tai viranomaisaloitteiseen työpaikan hakuun 
ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen.
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Työllistymisvapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pi-
tuuden mukaan seuraavasti:

1) enintään yhteensä viisi työpäivää, jos irtisanomisaika 
on enintään yksi kuukausi;

2) enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika 
on yhtä kuukautta pidempi mutta enintään neljä kuu-
kautta;

3) enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika 
on yli neljä kuukautta.

Edellä sovitun lisäksi työntekijällä on oikeus saada työl-
listymisvapaata enintään viisi työpäivää työllistymisoh-
jelman mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutuk-
seen, harjoitteluun ja työssäoppimiseen.

Työntekijän on ennen työllistymisvapaan tai sen osan 
käyttämistä ilmoitettava siitä ja vapaan perusteesta työn-
antajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista sekä pyy-
dettäessä esitettävä luotettava selvitys kunkin vapaan 
perusteesta.

Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnan-
tajalle merkittävää haittaa.

Soveltamisohje:

 Työpäivillä tarkoitetaan työtuntijärjestelmän mukai-
sia työpäiviä. Työllistymisvapaan määrää voidaan 
käyttää myös työpäivän osina. 

 Täydellä palkalla tarkoitetaan tuntipalkkaisen työnte-
kijän keskituntiansiota. Kuukausipalkkaisen työnteki-
jän täydellä palkalla tarkoitetaan henkilökohtaisena 
aikapalkkana olevaa kuukausipalkkaa. 
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4 § 
Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen
Työnantaja, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on velvol-
linen maksamaan työntekijälle irtisanomisajan palkan 
keskituntiansion mukaan ja irtisanomisajalta menetetyn 
vuosilomakorvauksen.

Työntekijä, joka eroaa työstä irtisanomisaikaa noudat-
tamatta, on velvollinen maksamaan työnantajalle irtisa-
nomisajan palkan suuruisen kertakaikkisen korvauksen, 
jonka laskentaperusteena on työntekijän keskituntiansio. 
Työnantaja saa pidättää tämän määrän työntekijälle mak-
settavasta lopputilistä.

Työnantajan on kuitenkin noudatettava, mitä työsopi-
muslain 2 luvun 17 §:ssä on säädetty kuittausoikeuden 
rajoittamisesta.

Jos vain osa irtisanomisajasta jätetään puolin tai toisin 
noudattamatta, koskee korvausvelvollisuus vastaavaa osaa 
irtisanomisajan palkasta.

5 § 
Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä
Ilmoitus työsopimuksen päättämisestä on toimitettava 
työnantajalle tai tämän edustajalle taikka työntekijälle 
henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, ilmoi-
tus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen 
ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon vii-
meistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus 
on lähetetty.

Toimitettaessa työsopimuksen päättämisilmoitus kirjeit-
se tai sähköisesti katsotaan työsopimuslain 1 luvun 4 ja 
8 luvun 1 §:issä tarkoitettuihin päättämisperusteisiin ve-
dotun sovitussa tai säädetyssä ajassa, jos ilmoitus tuon 
ajan kuluessa on jätetty postin kuljetettavaksi tai lähetetty 
sähköisesti.



183

Irtisanomissuojasopimus

Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuo-
silomalla tai työajan tasoittumiseksi annetulla vähintään 
kahden viikon pituisella vapaalla katsotaan kirjeitse tai 
sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva päättämi-
nen kuitenkin toimitetuksi aikaisintaan loman tai vapaan 
päättymistä seuraavana päivänä.

6 § 
Työsopimuksen päättämisen perusteiden 
ilmoittaminen
Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä il-
moitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäi-
vämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen 
tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on 
päätetty.

7 § 
Työnantajan ilmoitusvelvollisuus työvoimatoimistolle
Työsopimuslain 9 luvun 3a §:ssä on säädetty työnantajan 
velvollisuudesta ilmoittaa taloudellisilla tai tuotannolli-
silla perusteilla tehdystä työntekijän irtisanomisesta työ-
voimatoimistolle.

8 § 
Työnantajan tiedottamisvelvollisuus 
työllistymisohjelmasta ja työllistymisohjelmalisästä
Työsopimuslain 9 luvun 3b §:ssä on säädetty työnantajan 
velvollisuudesta tiedottaa taloudellisilla tai tuotannolli-
silla perusteilla irtisanotulle työntekijälle työllistymisoh-
jelmasta ja työllistymisohjelmalisästä. 
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II TYÖSOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA 
TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 
TYÖNTEKIJÄSTÄ JOHTUVASTA TAI HÄNEN 
HENKILÖÖNSÄ LIITTYVÄSTÄ SYYSTÄ

9 § 
Työsopimuksen päättämisen ja lomauttamisen 
perusteet
Irtisanomisen perusteet
Työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijästä 
johtuvasta tai hänen henkilöönsä liittyvästä syystä ilman 
työsopimuslain 7 luvun 1 - 2 §:n mukaista asiallista ja 
painavaa perustetta.

Soveltamisohje:
 Asiallisena ja painavana syynä pidetään sellaisia 

työntekijästä itsestään riippuvia syitä, kuten töiden 
laiminlyömistä, työnantajan työnjohto-oikeutensa ra-
joissa antamien määräysten rikkomista, perusteeton-
ta poissaoloa ja ilmeistä huolimattomuutta työssä.

Purkamisen perusteet
Työnantaja voi purkaa työsopimuksen työsopimuslain 8 
luvun 1 §:ssä tarkoitetulla perusteella.

Purkautuneena käsittelemisen perusteet
Työnantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautu-
neena työsopimuslain 8 luvun 3 §:n mukaisesti.

Lomauttaminen työntekijästä johtuvasta tai hänen 
henkilöönsä liittyvästä syystä
Työnantaja voi lomauttaa työntekijän määräajaksi lo-
mautusilmoitusaikaa noudattamatta samoilla perusteilla, 
joilla työsopimus voitaisiin irtisanoa tai purkaa.
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10 § 
Irtisanomisen toimittaminen
Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanomi-
nen työsopimuslain 7 luvun 1 - 2 §:ssä tarkoitetulla pe-
rusteella kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun irtisanomi-
sen peruste on tullut työnantajan tietoon.

11 § 
Työntekijän kuuleminen
Ennen kuin työnantaja irtisanoo työsopimuksen työsopi-
muslain 7 luvun 1 - 2 §:ssä tarkoitetulla perusteella tai 
purkaa sen mainitun lain 1 luvun 4 §:ssä tai 8 luvun 1 
§:ssä tarkoitetusta syystä, on hänen varattava työntekijäl-
le mahdollisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämi-
sen perusteista. Työntekijällä on oikeus häntä kuultaessa 
käyttää avustajanaan esimerkiksi luottamusmiestä tai 
työtoveriaan.

III TYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN 
JA TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 
TALOUDELLISISTA, TUOTANNOLLISISTA 
TAI TYÖNANTAJAN TOIMINNAN 
UUDELLEENJÄRJESTELYISTÄ 
JOHTUVISTA SYISTÄ

12 § 
Neuvottelumenettely
Jos työpaikalla syntyy tarve irtisanoa, lomauttaa tai osa-
aikaistaa työntekijöitä, on lain edellyttämässä yhteistoi-
mintamenettelyssä otettava huomioon seuraavat määrä-
ykset:
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Soveltamisohje:

 Neuvotteluvelvollisuus koskee yrityksiä, jotka kuu-
luvat yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(334/07) soveltamispiiriin. 

 Yhteistoimintalaki ei ole tämän sopimuksen osa. Tä-
män pykälän määräykset ovat lakia täydentäviä ja 
niillä korvataan lain vastaavat kohdat.

Yhteistoimintalain 45 ja 51 §:istä poiketen yhteistoimin-
tavelvoitteet katsotaan täytetyksi, kun asiaa on käsitelty 
yhteistoimintamenettelyssä neuvotteluesityksen tekemi-
sen jälkeen etukäteen annettujen tarpeellisten tietojen 
pohjalta alla sovitun mukaisesti. 

Pöytäkirjamerkintä:

 Neuvotteluesitykseen liitettävistä tiedoista on säädet-
ty yhteistoimintalain 47 §:ssä.

1  Taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan 
toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt

a) Jos neuvottelujen kohteena on toimenpide, joka ilmei-
sesti johtaa alle kymmenen työntekijän osa-aikaista-
miseen, lomauttamiseen tai irtisanomiseen taikka 
enintään 90 päivää kestävään vähintään kymmeneen 
työntekijään kohdistuvaan lomauttamiseen, katsotaan 
työnantajan neuvotteluvelvoite täytetyksi, ellei muuta 
ole sovittu, kun asiasta on neuvoteltu 14 päivän ajan 
neuvotteluesityksen tekemisestä.

b) Jos neuvottelujen kohteena on toimenpide, joka il-
meisesti johtaa vähintään kymmenen työntekijän 
osa-aikaistamiseen tai irtisanomiseen taikka lomaut-
tamiseen yli 90 päivän ajaksi, katsotaan työnantajan 
neuvotteluvelvoite täytetyksi, ellei muuta ole sovittu, 
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kun asiasta on neuvoteltu kuuden viikon ajan neuvot-
teluesityksen tekemisestä.

 Yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöi-
den määrä on säännöllisesti vähintään 20 mutta alle 
30, katsotaan työnantajan tämän määräyksen mu-
kainen neuvotteluvelvoite täytetyksi, ellei muuta ole 
sovittu, kun asiasta on neuvoteltu 14 päivän ajan neu-
votteluesityksen tekemisestä.  

 Yrityksen ollessa yrityksen saneerauksesta annetus-
sa laissa (47/1993) tarkoitetun saneerausmenettelyn 
kohteena, katsotaan työnantajan neuvotteluvelvoite 
täytetyksi, ellei muuta ole sovittu, kun asiasta on neu-
voteltu 14 päivän ajan neuvotteluesityksen tekemi-
sestä.  

2  Toimintasuunnitelma ja toimintaperiaatteet 
Työnantajan tehtyä neuvotteluesityksen tarkoituksestaan 
irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin 
tai tuotannollisin perustein hänen on yhteistoimintaneu-
vottelujen alussa annettava työntekijöiden edustajalle 
esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. 
Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on 
viipymättä selvitettävä yhdessä työvoimaviranomaisten 
kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut.

Toimintasuunnitelmasta tulee yhteistoimintalain 49 §:n 
2 momentin mukaan käydä ilmi yhteistoimintaneuvotte-
lujen suunniteltu aikataulu, neuvotteluissa noudatettavat 
menettelytavat ja suunnitellut irtisanomisaikana nouda-
tettavat toimintaperiaatteet julkisesta työvoimapalvelusta 
annetussa laissa (1295/2002) tarkoitettuja palveluja käy-
tettäessä sekä työnhaun ja koulutuksen edistämiseksi. 

Jos työnantajan harkitsemat irtisanomiset koskevat alle 
kymmentä työntekijää, työnantajan on yhteistoiminta-
menettelyssä esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mu-
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kaisesti irtisanomisajan kuluessa tuetaan työntekijöiden 
oma-aloitteista hakeutumista muuhun työhön tai koulu-
tukseen sekä heidän työllistymistään julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetussa laissa tarkoitetuilla palveluilla.   

13 § 
Irtisanomisen perusteet
Irtisanomisen perusteet ovat työsopimuslain 7 luvun 1 ja 
3 §:ien (taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toi-
minnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt) mukaiset.

Pöytäkirjamerkintä:

 Liitot katsovat, että työnantajan työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvollisuus koskee ensisijaisesti samalla 
työssäkäyntialueella tarjolla olevaa sellaista työtä, 
johon työntekijä voidaan tarkoituksenmukaisesti ja 
kohtuudella sijoittaa.

14 § 
Työvoiman vähentämisjärjestys
Työnantajan on viimeksi irtisanottava tai lomautettava 
niitä työntekijöitä, jotka ovat yrityksen toiminnalle am-
mattitaitonsa sekä muiden kykyjensä kannalta tärkeitä ja 
saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettä-
neitä. Lisäksi työnantajan tulee kiinnittää huomiota työ-
suhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden 
määrään.

15 § 
Työntekijän takaisin ottaminen
Työsopimuslain 6 luvun 6 §:n mukaisesta työntekijän 
takaisin ottamisesta voidaan poiketa työnantajan ja työn-
tekijän välisellä sopimuksella. Sopimus tehdään työsopi-
muksen irtisanomis- tai päättymistilanteessa kirjallisesti 
ja siinä otetaan huomioon työnantajan toimenpiteet työn-
tekijän uudelleen työllistymisen edistämiseksi.  
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16 § 
Lomauttaminen
1  Lomauttamisen perusteet 
Lomauttamisen perusteet ovat työsopimuslain 5 luvun 2 
§:n 1 - 3 momenttien mukaiset.

Pöytäkirjamerkintä:

 Liitot katsovat, että työnantajan työn tarjoamis- ja 
koulutusvelvollisuus koskee ensisijaisesti samalla 
työssäkäyntialueella tarjolla olevaa sellaista työtä, 
johon työntekijä voidaan tarkoituksenmukaisesti ja 
kohtuudella sijoittaa.

a) Työn vähentyminen tilapäisesti
Jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vä-
hentyneet tilapäisesti, voidaan työntekijä lomauttaa tila-
päistä työn vähyyttä vastaavaksi ajaksi tai toistaiseksi.

Soveltamisohje:

 Työn vähentymistä voidaan pitää tilapäisenä silloin, 
kun sen arvioidaan kestävän enintään 90 kalenteri-
päivää.

b) Työn vähentyminen muutoin kuin tilapäisesti
Jos työn arvioidaan vähentyvän yli 90 kalenteripäivän 
ajaksi, voidaan työntekijä lomauttaa määräajaksi tai tois-
taiseksi.

2 Lyhennetty työaika
Lomauttamista koskevia menettelymääräyksiä noudate-
taan myös siirryttäessä lyhennettyyn vuorokautiseen tai 
viikoittaiseen työaikaan.
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3  Lomautusilmoitusaika
Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 14 päivän il-
moitusaikaa.

Lomautuksen ennakkoselvityksen antamisvelvollisuutta 
ei ole.

4 Paikallinen sopiminen

Lomauttamisesta, sen perusteista ja lomautusilmoitus-
ajasta voidaan sopia toisin työehtosopimuksen 30 §:n 
mukaisella paikallisella sopimuksella.

5  Lomautuksen siirtäminen ja keskeyttäminen
a) Lomautuksen siirtäminen

Jos työnantaja saa lomautusilmoitusaikana tilapäisen 
työn, voidaan lomautuksen alkamista siirtää. Uutta lo-
mautusilmoitusaikaa antamatta voidaan lomautuksen al-
kamista siirtää vain kerran ja enintään siksi ajaksi, mitä 
tilapäinen työ kestää.

b) Lomautuksen keskeyttäminen

Työnantaja voi saada tilapäisen työn lomautuksen jo alet-
tua. Työnantajan ja työntekijän on sovittava lomauttami-
sen keskeyttämisestä, jos lomautuksen on uutta ilmoitus-
ta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen 
jälkeen. Sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. 
Samassa yhteydessä tulee selvittää tilapäisen työn arvi-
oitu kestoaika.

6  Muu työ lomautusaikana
Työntekijä voi ottaa lomautusajaksi muuta työtä.
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7 Lomautetun työntekijän työsuhteen päättyminen 
ja työnantajan korvausvelvollisuus eräissä 
tilanteissa

Työntekijä purkaa työsopimuksen
Lomautetulla työntekijällä on oikeus purkaa työsopimuk-
sensa irtisanomisajasta riippumatta, ei kuitenkaan, jos lo-
mautuksen päättymisaika on jo hänen tiedossaan, lomau-
tuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Työnantaja irtisanoo työsopimuksen
Korvauksen edellytykset

Lomautetulla työntekijällä on työsopimuslain 5 luvun 7 
§:n 2 momentin nojalla oikeus saada korvaus irtisanomis-
ajan palkan menettämisestä aiheutuvasta vahingosta, jos 
työnantaja irtisanoo työsopimuksen päättymään lomau-
tuksen aikana.

Korvausvelvollisuuden rajoittaminen

Työnantajan korvausvelvollisuutta vähentää työnteki-
jän irtisanomisaikana muualla mahdollisesti ansaitsema 
palkka.

Työntekijän tahallaan ansaitsematta jättämän palkan 
vähentäminen tulee kyseeseen vain poikkeuksellisesti, 
esimerkiksi silloin, kun työnantaja olisi itse järjestänyt 
työntekijälle irtisanomisajaksi tai sen osaksi työtä.

Korvauksesta ei vähennetä lomautusilmoitusajan palk-
kaa.

Korvauksen laskeminen

Yhtä irtisanomisajan kuukautta vastaava korvaus saa-
daan kertomalla työntekijän henkilökohtainen aikapalk-
ka (hkap) luvulla 160.
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Soveltamisohje:

 Laskettaessa irtisanomisajan palkan korvausta va-
jaalta kuukaudelta katsotaan työviikkoon sisältyvän 
viisi työpäivää.

 Työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajalta vuo-
silomalain mukainen lomakorvaus riippumatta siitä, 
kumpi työsopimuksen osapuolista on irtisanonut so-
pimuksen.

Korvauksen maksaminen

Korvaus maksetaan palkanmaksukausittain, ellei työnte-
kijä ole irtisanomisaikana muualla töissä.

Jos työntekijä on irtisanomisaikana muualla työssä, mak-
saa työnantaja irtisanomisajanpalkan korvauksen ja muu-
alla ansaitun palkan mahdollisen erotuksen työsuhteen 
päättyessä edellyttäen, että työntekijä antaa työnantajalle 
tuolloin selvityksen irtisanomisaikana muualla ansaitse-
mastaan palkasta.

Työntekijän irtisanoutuminen
Lomautetulla työntekijällä, joka irtisanoutuu työsopi-
muslain 5 luvun 7 §:n 3 momentin nojalla lomautuksen 
kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, on oi-
keus saada korvauksena palkkansa työnantajan noudatet-
tavaksi määrätyltä irtisanomisajalta. Korvaus maksetaan 
työsopimuksen päättymistä seuraavana ensimmäisenä 
työnantajan normaalina palkanmaksupäivänä, ellei toisin 
sovita.

Pöytäkirjamerkintä:

 Työsuhteen päättymisestä huolimatta työsuhteen osa-
puolet voivat sopia määräaikaisesta työsopimuksesta 
irtisanomisajaksi tai sen osaksi.
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 Tällöin irtisanomisajan palkkaa vastaavasta korva-
uksesta vähennetään työntekijän työstä saama palk-
ka.

IV KORVAUKSET
17 § 
Korvaukset
Perusteen rikkominen
Työnantajan korvausvelvollisuus tämän sopimuksen mu-
kaisten perusteiden vastaisesta työsopimuksen päättämi-
sestä ja työntekijän lomauttamisesta määräytyy seuraa-
vasti:

Työsopimuksen irtisanominen (9 ja 13 §:t)
Korvaus määräytyy työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mu-
kaisesti. 

Työsopimuksen purkaminen ja purkautuminen (9 §)
Irtisanomisajan menetyksestä syntynyt vahinko on kor-
vattava tämän sopimuksen 4 §:n 1 kappaleen mukaisesti.

Mikäli työsopimuksen päättämiseen edes irtisanomalla ei 
olisi ollut oikeutta, määräytyy edellisen lisäksi maksetta-
va korvaus työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaisesti.

Työntekijän lomauttaminen (9 § ja 16 §:n 1 k)
Vahingonkorvaus määräytyy työsopimuslain 12 luvun 1 
§:n mukaisesti.

Yhden korvauksen periaate
Työnantajaa ei voida tuomita tässä pykälässä tarkoitet-
tuun korvaukseen työsopimuslain nojalla määrättyjen 
korvausten lisäksi eikä sijasta. 



194

Irtisanomissuojasopimus

Menettelytapamääräysten rikkominen
Tämän sopimuksen menettelytapamääräysten noudatta-
matta jättämisestä ei työnantajaa voida tuomita työehto-
sopimuslain 7 §:n mukaan maksamaan hyvityssakkoa.

Menettelyä koskevien määräysten noudattamatta jättämi-
nen otetaan huomioon korottavana tekijänä työsopimuk-
sen perusteettomasta päättämisestä ja lomauttamisesta 
tuomittavan korvauksen suuruutta määrättäessä.

Korvauksen suhde hyvityssakkoon
Työntekijälle tuomittujen tämän pykälän tarkoittamien 
korvausten lisäksi työnantajaa ei voida tuomita työeh-
tosopimuslain 7 §:n mukaan maksamaan hyvityssakkoa 
siltä osin kuin kysymyksessä on työehtosopimukseen pe-
rustuvien mutta sinänsä samojen velvollisuuksien rikko-
minen, joista sopimuksen mukainen korvaus on määrätty.

18 § 
Menettely erimielisyystapauksissa
Jos työntekijä katsoo, että hänen työsopimuksensa on 
päätetty tai hänet lomautettu ilman sopimuksen mukais-
ta perustetta, voidaan erimielisyys saattaa ratkaistavaksi 
työehtosopimuksen 31 §:ssä sovittua neuvottelujärjestys-
tä noudattaen.

19 § 
Kanneaika
Jollei tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa 
työsopimuksen päättämistä tai lomauttamista koskevassa 
riidassa ole päästy sovintoon, voidaan asia saattaa työtuo-
mioistuimesta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaises-
sa järjestyksessä työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Työsuhteen päättyessä oikeus tämän sopimuksen 17 §:n 
mukaiseen korvaukseen raukeaa, jos kannetta ei nosteta 
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kahden vuoden kuluessa siitä, kun työsuhde on päätty-
nyt.

20 § 
Voimaantulo
Tämä sopimus on voimassa 1.7.2007 alkaen työehtoso-
pimuksen osana.

Sopimus korvaa työehtosopimuksen osana noudatetun 
16.6.2005 allekirjoitetun teknologiateollisuuden irtisa-
nomissuojasopimuksen ja 16.6.2005 allekirjoitetun pöy-
täkirjan sekä kumoaa samalla 27.11.1996 allekirjoitetun 
teknologiateollisuuden yhteistoiminta- ja tiedotussopi-
muksen kuitenkin niin, että viimeksi mainitun sopimuk-
sen henkilöstön keskinäistä tiedotustoimintaa koskeva 4 
§ siirretään työehtosopimukseen asianmukaiseen yhtey-
teen.

Helsingissä 30. päivänä kesäkuuta 2007

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY METALLITYÖVÄEN  
    LIITTO RY

Martti Mäenpää   Erkki Vuorenmaa

Risto Alanko   Matti Mäkelä
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
METALLITYÖVÄEN LIITTO RY

IRTISANOMISSUOJASOPIMUKSEN 
SOVELTAMISPÖYTÄKIRJA

Aika 30.6.2007

Paikka Teknologiateollisuus ry

Sovittiin seuraavista sopimuksen soveltamiseen liittyvis-
tä menettelytavoista.

1 Työsuhteen kestoajan määräytyminen
Laskettaessa työsuhteen kestoaikaa, jonka perusteella ir-
tisanomisaika määräytyy, otetaan huomioon vain se aika, 
jonka työntekijä on ollut keskeytyksettä työnantajan pal-
veluksessa samassa työsuhteessa. Esimerkiksi liikkeen 
luovutus, äitiys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaa, 
asevelvollisuus, siviilipalvelus, osallistuminen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan taikka siihen liittyvään koulutuk-
seen tai harjoituksiin taikka opintovapaa eivät katkaise 
työsuhdetta. 

Työsuhteen keskeytymättömyyden ohella on selvitettä-
vä, mikä aika kerryttää irtisanomisaikoja pidentävää työ-
suhteen kestoaikaa. Asevelvollisten osalta tällaista aikaa 
on vain se aika, jonka työntekijä on yhtäjaksoisesti ol-
lut työnantajan palveluksessa ennen asevelvollisuuslain 
(1438/2007) mukaista asevelvollisuuden tai siviilipalve-
luslain (1446/2007) mukaista siviilipalveluksen suoritta-
mista ja sen jälkeinen aika edellyttäen, että työntekijä on 
maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuh-
teen jatkumisesta annetun lain (305/2009) nojalla palan-
nut työhön. Vastaavasti tällaista aikaa on sotilaallisesta 
kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) mukaisen pal-
velussitoumuksen tehneen työntekijän osalta hänen osal-
listumistaan sotilaalliseen kriisinhallintaan taikka siihen 
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liittyvään koulutukseen tai harjoituksiin edeltävä ja sitä 
seuraava aika. Työsuhteen kestoaikaan ei siis lueta varsi-
naista asevelvollisuus- tai siviilipalvelusaikaa eikä osal-
listumista sotilaalliseen kriisinhallintaan taikka siihen 
liittyvään koulutukseen tai harjoituksiin. 

2 Määräajan laskeminen
Määräaikoja laskettaessa noudatetaan säädettyjen mää-
räaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930) olevia 
laskemissääntöjä.

2.1 Jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nime-
tyn päivän jälkeen, ei määräaikaan lueta sitä päivää, 
jona toimenpide on suoritettu.

 Esimerkki 1

 Jos työnantaja lomauttaa työntekijän 14 päivän lo-
mautusilmoitusaikaa noudattaen 1.3., on ensimmäi-
nen lomautuspäivä 16.3.

2.2 Aika, joka on määrätty viikkoina, kuukausina tai 
vuosina nimetyn päivän jälkeen, päättyy sinä mää-
räviikon tai kuukauden päivänä, joka nimeltään tai 
järjestysnumeroltaan vastaa sanottua päivää. Jos 
vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jona määrä-
aika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeistä 
päivää määräajan loppupäivänä.

 Esimerkki 2

 Mikäli työnantaja irtisanoo työntekijän, jonka työ-
suhde on jatkunut keskeytyksettä 6 vuotta ja jonka 
irtisanomisaika on siis 2 kuukautta 30.7., on työ-
suhteen viimeinen päivä 30.9. Mikäli mainitun 
työntekijän irtisanominen tapahtuu 31.7., on työ-
suhteen viimeinen päivä 30.9., koska syyskuussa 
ei ole järjestysnumeroltaan vastaavaa päivää, jona 
määräaika päättyisi.
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 Vaikka määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä 
sattuu irtisanomisessa pyhäpäiväksi, itsenäisyyspäi-
väksi, vapunpäiväksi, joulu- tai juhannusaatoksi tahi 
arkilauantaiksi, on mainittu päivä tästä huolimatta 
työsuhteen päättymispäivä.

3  Irtisanomisajan kuluminen ja 
määräaikainen työsopimus
Tapauksissa, joissa työntekijän työsopimus on irtisanottu 
taloudellisista ja tuotannollisista syistä ja joissa työtä on 
tarjolla vielä irtisanomisajan kulumisen jälkeen, voidaan 
työntekijän kanssa solmia jäljellä olevan työn teettämistä 
koskeva määräaikainen työsopimus.

Vakuudeksi 
 

  Sami Toiviainen

 
Tarkastettu 

 

Risto Alanko

Erkki Vuorenmaa  Matti Mäkelä 
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METALLITEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, MET 
METALLITYÖVÄEN LIITTO

MÄÄRÄYKSET PALKANMAKSUSTA 
KUUKAUSIPALKKANA
1  
Soveltamisala
Nämä määräykset koskevat palkkojen ja korvausten 
maksamista niille työntekijöille, joiden palkka on mää-
ritetty kuukautta kohti. Samoja periaatteita sovelletaan 
myös viikko- ja kausipalkalla työskentelevien työnteki-
jöiden työsuhteisiin.

Siltä osin kuin näistä määräyksistä ei muuta johdu, nou-
datetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Soveltamisohje:

 Osa-aikatyössä, jossa työaika on lyhyempi kuin 40 
tuntia viikossa, työkohtaiset kuukausipalkat laske-
taan siten, että kerrotaan osa-aikatyötä tekevän työn-
tekijän säännöllisten tuntien lukumäärän ja luvun 40 
osamäärällä jäljempänä mainitut työkohtaiset kuu-
kausipalkat.

 Osa-aikaisella työntekijällä kohdissa 8 ja 9 mainitun 
tuntijakajan asemesta jakajana käytetään keskimää-
räistä sovittua työaikaa kuukaudessa.

2 
Työn vaativuuden määritys
Työn vaativuuden määritystä koskevat menettelytavat 
ovat samat riippumatta palkanmääritysjakson pituudesta. 
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Töiden vaativuusryhmittely

Työkohtaiset kuukausipalkat

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat työnvaa-
tivuusryhmissä  1.3.2014 alkaen seuraavat:  
   
alaraja 1515  
yläraja 2238

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat työnvaa-
tivuusryhmissä  1.3.2015 alkaen seuraavat:  
   
alaraja 1527  
yläraja 2256

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset kuukausipalkat ote-
taan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

 Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkoh-
taiset kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat 1.3.2014 alkaen 
seuraavat:
    
Työnvaativuusryhmä
 
1 1515
2 1591
3 1670
4 1754
5 1841
6 1934
7 2030
8 2132
9 2238
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Käytettäessä yhdeksää työnvaativuusryhmää työkohtai-
set kuukausipalkat (€/kuukausi) ovat 1.3.2015 alkaen 
seuraavat:
 Työnvaativuusryhmä 
1 1527
2 1603
3 1684
4 1768
5 1856
6 1949
7 2046
8 2149
9 2256

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset kuukausipalkat ote-
taan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

Muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden 
määrittämistapa
Työkohtaiset kuukausipalkat

Työpaikan työt sijoitetaan työnvaativuuden määrittämis-
tavan perusteella työnvaativuusryhmiin, joita on vähin-
tään viisi. 

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kk) ovat työnvaativuus-
ryhmissä 1.3.2014 alkaen seuraavat:

alaraja 1515  
yläraja 2238

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kk) ovat työnvaativuus-
ryhmissä 1.3.2015 alkaen seuraavat:

alaraja 1527  
yläraja 2256

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset kuukausipalkat ote-
taan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.
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Karkearyhmittely 
Työkohtaiset kuukausipalkat

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) työnvaati-
vuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeammista 
sovittu, 1.3.2014 alkaen seuraavat:
 
Työnvaativuusryhmä  
1 1515  
2 1754  
3 2030

Työkohtaiset kuukausipalkat (€/kuukausi) työnvaati-
vuusryhmissä ovat, ellei paikallisesti ole korkeam-mista 
sovittu, 1.3.2015 alkaen seuraavat:
 
Työnvaativuusryhmä
1 1527  
2 1768  
3 2046

Työpaikkakohtaisesti työkohtaiset kuukausipalkat ote-
taan käyttöön palkankorotuksen ajankohdasta lukien.

3  
Työntekijän palkka
Täysin työkykyinen ja 18 vuotta täyttänyt työntekijä
Työntekijän peruspalkka
Työntekijän peruspalkka saadaan lisäämällä henkilökoh-
tainen palkan osuus työntekijän työkohtaiseen palkan 
osuuteen.

Työkohtainen palkan osuus
Työntekijän työkohtainen palkan osuus määritetään hä-
nen säännönmukaisesti tekemiensä töiden perusteella. 
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Em. palkan osuuden suuruus määräytyy sen työnvaati-
vuusryhmän työkohtaisen kuukausipalkan perusteella, 
johon kuuluvat työt edustavat suurinta osuutta tehdyistä 
töistä.

Henkilökohtainen palkan osuus
Henkilökohtainen palkan osuus määritetään työn kan-
nalta merkityksellisten pätevyystekijöiden perusteella. 
Pätevyystekijät ovat ammatinhallinta, monitaitoisuus, 
työtulos ja huolellisuus.

Henkilökohtainen palkan osuus on suuruudeltaan vähin-
tään 3 % ja enintään 25 % työntekijän työkohtaisesta pal-
kan osuudesta.

4
Opiskelijat, alle 18-vuotiaat työntekijät, harjoittelijat 
ja työrajoitteiset
Opiskelijoille maksetaan osaamisen, kokemuksen ja pä-
tevyyden perusteella vähintään portaan 2 mukaista kuu-
kausipalkkaa.

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden kuukausipalkat por-
rastetaan syntymävuoden perusteella. Työntekovuoden 
aikana 15 vuotta täyttävälle työntekijälle maksetaan por-
taan 1 mukaista palkkaa.

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden kuu-
kausipalkat (€/kuukausi) ovat 1.3.2014 alkaen seuraa-
vat:   

1. porras 1309 
2. porras 1374 
3. porras 1443 
4. porras 1515

Opiskelijoiden ja alle 18-vuotiaiden työntekijöiden kuu-
kausipalkat (€/kuukausi) ovat 1.3.2015 alkaen seuraa-
vat:   
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1. porras 1319 
2. porras 1385 
3. porras 1454 
4. porras 1527

Työpaikkakohtaisesti kuukausipalkat otetaan käyttöön pal-
kankorotuksen ajankohdasta lukien

Kohdissa 2,3 ja 4 mainituista palkoista voidaan poiketa 
sellaisten työsuhteessa olevien harjoittelijoiden suhteen, 
joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta. 18 
vuotta täyttäneiden harjoittelijoiden aikapalkan on kui-
tenkin oltava vähintään alimman työnvaativuusryhmän 
suuruinen.

Soveltamisohje:

 Opiskelijoilla tarkoitetaan ammatillisesta koulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimusopis-
kelijoita ja työsuhteessa olevia alan ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoita.

 Mikäli opiskelija, alle 18-vuotias työntekijä tai har-
joittelija tekee suorituspalkkatyötä, hänen palkkauk-
sessaan noudatetaan käytössä olevia yksikköhintoja, 
mikäli toisin ei sovita.

 Henkilölle, joka on työsuhteessa oppisopimusta sol-
mittaessa, maksetaan opiskelijapalkkana hänen pe-
ruspalkkaansa, ellei paikallisesti sovita sitä korkeam-
masta palkasta.

Työrajoitteiset
Kohdassa 2 mainituista palkoista voidaan poiketa sellais-
ten työntekijöiden suhteen, joiden työkyky sairauden tai 
muun syyn takia on pysyvästi alentunut.
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5  
Palkkaustavat
Aikapalkkatyöstä maksetaan työntekijälle henkilökohtai-
nen aikapalkka (euroa/kk), joka on vähintään peruspal-
kan suuruinen.

Osaurakoiden ja palkkiopalkkojen kiinteät osuudet mää-
ritetään kuukautta kohti (euroa/kk) ja muuttuvat osuudet 
määritetään työkohtaisten tekijöiden perusteella.

Jos työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyt-
tämään aloittamansa sovitun suorituspalkkatyön muun 
työn takia eikä keskeytyksen aiheuttanutta työtä voida 
järjestää suorituspalkalla, maksetaan työntekijälle tästä 
työstä hänen henkilökohtainen aikapalkkansa mukainen 
palkka.

6 
Palkanmaksukausi
Palkanmaksukausi saa olla enintään kuukauden pituinen.

7 
Ansionmenetyksen korvaaminen
Työehtosopimuksen mukaan korvattavalta menetetyltä 
säännölliseltä työajalta ansionmenetys maksetaan hen-
kilökohtaisena aikapalkkana olevan kuukausipalkan mu-
kaisena. 

Soveltamisohje:

 Näitä tilanteita ovat esimerkiksi sairausajan palkka 
ja ansionmenetyksen korvaaminen koulutusajalta.
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8 
Yli- ja sunnuntaityö, viikkovapaakorvaus
Ylityön perusosan palkka maksetaan tehdyn työn mu-
kaan. 

Yli- ja sunnuntaityölisän sekä viikkovapaakorvauksen 
maksamisessa tarvittava tuntipalkka lasketaan siten, että 
henkilökohtaisena aikapalkkana oleva kuukausipalkka 
jaetaan luvulla 169. 

9 
Eräiden korvausten maksaminen
Seuraavien työehtosopimuksen mukaan maksettavien 
korvausten laskentaperusteena käytetään tuntia kohden 
laskettua aikapalkkaa, joka lasketaan siten, että henki-
lökohtaisena aikapalkkana oleva kuukausipalkka jaetaan 
luvulla 169. Korvaukset ovat palvelusvuosilisä, hälytys-
raha, matka-ajan korvaus säännöllisen työajan ulkopuo-
lella, komennusten aikaisten kotimatkojen matka-ajan 
korvaus pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna sekä varal-
laoloajan korvaus ja ammatillisen koulutuksen korvaus 
säännöllisen työajan ulkopuolella.

10 
Osa-ajan palkka
Jos työntekijällä ei ole oikeutta saada palkkaansa koko 
palkanmaksukaudelta (palkaton poissaolo), lasketaan 
hänelle työtuntijärjestelmän mukaisella säännöllisel-
lä työajalla tehdyltä työajalta maksettava palkka siten, 
että henkilökohtaisena aikapalkkana tai suorituspalkan 
kiinteänä osuutena oleva kuukausipalkka jaetaan tähän 
ajanjaksoon sisältyvien työtuntijärjestelmän mukaisten 
työtuntien lukumäärällä ja saatu tuntipalkka kerrotaan 
niiden tuntien lukumäärällä, joilta hänellä on oikeus saa-
da palkkaa. Palkan muuttuva osuus maksetaan tehdyn 
työn mukaan.



207

Määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana

11  
Vuosilomapalkka
Vuosilomapalkka maksetaan vuosilomalain mukaan seu-
raavasti:

a) loma-ajalle kohdistuva palkka maksetaan ennen vuo-
siloman alkamista tai

b) säännönmukaisina palkanmaksupäivinä, jos tästä on 
paikallisesti sovittu.

Vuorotyölisien maksaminen loma-ajalta

Säännönmukaisesti vuorotyössä olevalle työntekijäl-
le maksetaan loma-ajalta työtuntijärjestelmän mukaiset 
vuorotyölisät työpaikan käytännön mukaisesti. Maksu-
ajankohta on joko ennen loman alkamista tai säännön-
mukaisina palkanmaksupäivinä.

Soveltamisohje:

 Työpaikan käytännöllä tarkoitetaan loma-ajan vuoro-
työlisien maksamista työtuntijärjestelmän mukaisesti, 
keskimääräisenä tai muulla tavalla.

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan työntekijöitä ylei-
sesti koskevaa vuosilomapalkan ja kohdassa 12 mainitun 
lomarahan maksutapaa.

12 
Lomaraha
Työntekijälle maksettavan lomarahan määrä saadaan, 
kun henkilökohtaisena aikapalkkana olevan kuukausipal-
kan ja loma-ajan vuorotyölisien summa jaetaan luvulla 
50 ja osamäärä kerrotaan lomapäivien lukumäärällä.
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METALLITEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, MET 
METALLITYÖVÄEN LIITTO   

SOPIMUS TUTKINTOTAVOITTEISEEN  
KOULUTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ TYÖ- 
HARJOITTELUSTA  JA TYÖSSÄOPPIMISESTA 
TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA
1 § 
Soveltamisala
Tämä sopimus koskee tutkintotavoitteiseen koulutukseen 
liittyvää työharjoittelua teknologiateollisuudessa.

Pöytäkirjamerkintä:

 Työssäoppiminen osana toisen asteen ammatillista 
koulutusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta 
annetun lain mukaan siten, että tällainen opiskelija 
ei ole yritykseen työsopimussuhteessa. Poikkeukselli-
sesti voidaan työssäoppijan kanssa laatia myös työso-
pimus.

 Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan kuitenkin 
myös työssäoppijoihin. 

2 § 
Tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvää  
työharjoittelua ja työssäoppimista koskeva  
yhteistoiminta
Paikallisesti tulee yhteisesti todeta, joko ennen tutkinto-
tavoitteiseen koulutukseen liittyvän työharjoittelun tai 
työssäoppimisen järjestämistä taikka yhteistoimintalain 
mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn 
yhteydessä
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- yrityksessä käytössä olevat tutkintotavoitteiseen koulu-
tukseen liittyvät työharjoittelu- ja työssäoppimismuodot 
ja se,

- ettei niillä ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palveluk-
sessa olevan henkilöstön työsuhteisiin ja

- ettei kenenkään työsopimusta irtisanota tai työnteki-
jöitä lomauteta tämän sopimuksen tarkoittamien hen-
kilöiden vuoksi.

3 § 
Henkilöstön työsuhdeturva
Sikäli kun yrityksessä on noudatettu edellä 2 §:ssä todet-
tua menettelytapaa työsopimuslakiin tai teknologiateolli-
suuden irtisanomissuojasopimukseen sisältyvät 

- työvoiman vähentämistä
- lisätyön tarjoamisvelvollisuutta tai
- takaisinottoa
koskevat säännökset ja määräykset eivät aseta esteitä tut-
kintotavoitteiseen koulutukseen liittyvien työharjoittelu- 
ja työssäoppimispaikkojen tarjoamiselle.

4 § 
Voimassaolo
Tämä sopimus astuu voimaan 24.5.1999 ja sen voimas-
saolo päättyy samanaikaisesti 15.1.2000 saakka voimas-
saolevan metalliteollisuuden työehtosopimuksen jälkeen 
solmittavan alan työehtosopimuksen kanssa. Tämän jäl-
keen sopimus on voimassa työehtosopimuksen osana.

Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 1999

METALLITEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO, MET

Harri Malmberg

METALLITYÖVÄEN LIITTO

Per-Erik Lundh  Erik Lindfors
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TYÖEHTOSOPIMUKSEN TARKOITTAMA PAIKALLINEN  
SOPIMINEN

Työehtosopimuksen tarkoittama paikallinen sopiminen voidaan ja-
kaa kahteen ryhmään: työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saa-
viin sopimuksiin ja työsopimustasoiseen sopimiseen. Molemmissa 
on kyse nk. toisin sopimisesta eli poikkeamisesta työehtosopimuk-
sen määräyksistä tai työehtosopimuksen täydentämisestä.

Työehtosopimuksen oikeusvaikutukset saavat paikalliset  
sopimukset

Näihin paikallisiin sopimuksiin sovelletaan työehtosopimuksen 30 
§:n mukaista paikallisen sopimisen neuvottelujärjestystä. Luotta-
musmies ja pääluottamusmies ovat suoraan asemansa nojalla kel-
poisia solmimaan sopimuksia, jotka sitovat kaikkia (pää)luottamus-
miehen toimialueen työntekijöitä, myös ammattiliittoihin järjestäy-
tymättömiä. Yksittäistä työntekijää koskeva paikallinen sopimus 
voidaan tehdä työntekijän ja hänen esimiehensä välillä, ellei kyse 
ole työntekijöitä yleisemmin koskevasta tai muiden työntekijöiden 
työhön olennaisesti vaikuttavasta järjestelystä.

Nämä sopimukset saavat työehtosopimuksen oikeusvaikutukset. 
Tämä tarkoittaa, että paikallinen sopimus velvoittaa työnantajaa ja 
jokaista työntekijää samalla tavoin kuin valtakunnallisen työehtoso-
pimuksen määräykset. 

Toistaiseksi voimassa oleva työehtosopimuksen osaksi katsottava 
paikallinen sopimus on irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisa-
nomisajalla, ellei asianomaisesta työehtosopimuksen määräyksestä 
muuta ilmene tai muusta ole sovittu. Irtisanomiselle ei vaadita eri-
tyisiä perusteita.
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Työehtosopimuksen osa 
(TES 30 §)

Menettely- 
määräykset

Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja
2 palkkojen tarkistaminen kirjallisesti, plm:n 

kanssa

Työehtosopimus
7 § karkearyhmittelyn tai muun 

työnvaativuuden määritysta-
van käyttöönotto

7 § mom. 1 työnvaativuusryhmien luku-
määrä

7 § mom. 2. muu paikallisesti sovittu työn-
vaativuuden määrittämistapa, 
vaativuusryhmien lukumäärä

7 § mom. 3. karkearyhmittely, työkohtaiset 
tuntipalkat

8 § mom. 5. työsuhteessa oppisopimusta 
solmittaessa olevan opiskeli-
japalkka 

9 § mom. 1 käytettävät palkkaustavat, 
kohta 2

kirjallisesti

10 § mom. 5. palvelusvuosilisän maksuajan-
kohta 

työntekijöitä 
yleisesti koskeva 
maksutapa

10 § mom. 6. tulospalkkiolisän käyttöönotto kirjallisesti
10 a § muun palkanmääritysjakson 

käyttöönotto
kirjallisesti, pääluot-
tamusmiehen kanssa

13 § mom. 2. työajan tasaamisen toteutta-
mistapa

13 § mom. 2. työajan tasaamisvapaan ajan-
kohdasta ilmoittaminen

13 § mom. 2. työajan tasaamislisän maksu-
ajankohta

13 § mom. 3. säännöllisen vuorokautisen ja 
viikoittaisen enimmäistyöajan 
pituus

13 § mom. 3. yli vuoden mittainen työajan 
tasoittumisjakso työaikapank-
kisopimuksissa



212

Paikallinen sopiminen

13 § mom. 3. työvuorokauden ja työviikon 
alkaminen

13 § mom. 3. vuorokautisen työajan lepo-
aika 

13 § mom. 3. työtuntijärjestelmän muutta-
minen 

13 § mom. 3 työpaikkakohtaiset työaikajär-
jestelyt

allekirjoituspöytä-
kirjan 4 §

13 § mom. 4. työtuntijärjestelmän muutok-
sesta ilmoittaminen

13 § mom. 6. yötyön teettäminen
13 § mom. 7. työaikapankin käyttöönotto kirjallisesti, pääluot-

tamusmiehen kanssa
14 § mom. 1. 
ja 5.

yhden ylityökäsitteen käyt-
töönotto ja ylityölisän suuruus

kirjallisesti, pääluot-
tamusmiehen kanssa

14 § mom. 1. ylityön enimmäismäärän 
tarkastelujakso

16 § mom.2. vähintään 12 tunnin matkatyön 
ateriakorvauksen edellytykset

16 § mom. 4. toisin sopiminen 16 § 2 ja 
3 momenttien määräyksistä 
(matkustussääntö)

jos työpaikalla 
matkatyötä ylei-
semmin, kirjallisesti 
pääluottamusmiehen 
kanssa

20 § mom 2. työntekijän oma ilmoitus 
lyhytaikaisesta sairauspoissa-
olosta

kirjallisesti pääluot-
tamusmiehen kanssa

23 § mom. 1. vuosilomapalkan maksamisen 
jaksottaminen

työntekijöitä 
yleisesti koskeva 
vuosilomapalkan 
maksutapa

23 § mom.2. lomarahan maksamisen 
ajankohta

kirjallisesti; työn-
tekijöitä yleisesti 
koskeva lomarahan 
maksutapa

24 § mom. 1. palkanmaksu tuntipalkkaisille 
kerran kuukaudessa

29 § mom. 2. vuokratyövoiman käytön 
periaatteet

kirjallisesti pääluot-
tamusmiehen kanssa
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Sopimus työajasta kolmivuorotyössä
7 § työtuntijärjestelmän muutok-

sesta ilmoittaminen
9 § tasaamislisien maksamisajan-

kohta

TT-SAK yleissopimus, teknologiateollisuus
2 luku tyky-toiminnan periaatteiden 

sisällyttäminen suunnitelmiin 
2 luku yhteistoimintaelimen perus-

taminen kehittämistoiminnan 
toteuttamiseksi

3 luku muiden työsuojelua edistävien 
toimielinten valinta

4 luku työsuojeluvaltuutetun 
ajankäyttö laskentakaavasta 
riippumatta

5 luku yhteiseen koulutukseen osal-
listuminen

Luottamusmiessopimus 
5 § luottamusmiesten toimialueet 

ja lukumäärä
5 § pääluottamusmiehen ja työ-

suojeluvaltuutetun tehtävien 
yhdistäminen

5 § luottamusmiehen ja työsuo-
jeluasiamiehen tehtävien 
yhdistäminen

5 § luottamusmiehen asettaminen 
tiettyä tehtävää varten

kirjallisesti

6 § luottamusmiehen työpaikalla 
sovittavat tehtävät

9 § säännöllisen vapautuksen 
jakautuminen pääluottamus-
miehen ja luottamusmiesten 
kesken

9 § pääluottamusmiehen säännöl-
lisen vapautuksen määrä

10 § pääluottamusmiehen kuukau-
sikorvauksen määrä
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Irtisanomissuojasopimus
12 § neuvotteluvelvoitteen täyt-

tyminen yhteistoimintaneu-
votteluissa

16 §, kohta 4 lomauttaminen, sen perus-
teet ja lomautusilmoitusaika

Määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana
kohta 2 työsuhteessa oppisopimusta 

solmittaessa olevan opiske-
lijapalkka 

kohta 11 vuosilomapalkan mak-
suajankohta, lomarahan 
maksutapa

työntekijöitä yleisesti 
koskeva vuosiloma-
palkan maksutapa
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Työehtosopimuksen mukainen työsopimustasoinen paikallinen 
sopiminen

Nämä sopimukset solmitaan työntekijän tai työntekijöiden sekä 
työnantajan välillä. Luottamusmies ja pääluottamusmies voivat 
näissä asioissa tehdä paikallisen sopimuksen pääsääntöisesti vain, 
jos ovat saaneet siihen kaikilta asianomaisilta työntekijöiltä erillisen 
valtuutuksen.

Näihin sopimuksiin ei sovelleta työehtosopimuksen 30 §:n määrä-
yksiä eivätkä nämä sopimukset tule työehtosopimuksen osaksi.

Työsopimustasoiset paikalliset sopimukset ovat usein luonteeltaan ti-
lannekohtaisia tai määräaikaisia. Toistaiseksi voimassaolevan sopi-
muksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, ellei toisin sovita.

Työsopimus- 
tasoinen ehto 

Menettely- 
määräykset

Työehtosopimus
8 § mom. 5. opiskelijat ym., suoritus-

palkkatyön yksikköhinnat 
9 § mom. 1. työkohtaisesti käytettävät 

palkkaustavat, kohta 3 
luottamusmiehelle 
tiedoksi

9 § mom. 2. henkilökohtaisen aikapalkan 
pysyvyys 

9 § mom. 3. suorituspalkkatyön yksik-
köhinta

9 § mom. 3. ryhmäsuorituspalkan jako
10 § mom 5. palvelusvuosilisän vaihtami-

nen vapaaseen
kirjallisesti, pääluotta-
musmiehelle selvitys

13 § mom. 2. työajan tasaamisvapaan 
siirtäminen seuraavalle 
vuodelle 

pääluottamusmiehelle 
selvitys siirtokäytän-
nöistä

13 § mom. 4. samassa vuorossa työsken-
teleminen

14 § mom. 8. viikkovapaakorvaus: raha/
vapaa
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15 § mom. 2. varallaolo

15 § mom.2. muu valmiusaika

16 § mom.2. oman auton käyttö matka-
työssä

16 § mom. 3. ulkomaan työehdot suositellaan kirjallista 
sopimusta

24 § mom. 2. palkanmaksu rahalaitosten 
välityksellä

Luottamusmiessopimus
10 § ylityökorvaus pääluottamus-

miehelle työajan ulkopuoli-
sista tehtävistä

Irtisanomissuojasopimus
3 § oikeus työllistymisvapaa-

seen
sovittavissa irtisanomi-
sen jälkeen

15 § takaisinottovelvollisuus kirjallisesti, työsopi-
muksen irtisanomis- 
tai päättymistilanteessa

16 §, kohta 5 lomauttamisen keskeyttä-
minen

Määräykset palkanmaksusta kuukausipalkkana
kohta 2 opiskelija ym. suorituspalk-

katyössä, yksikköhinnat 
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PÖYTÄKIRJA 

 Pöytäkirja neuvottelusta, joka pidettiin Ryhmän kont‑
torissa 25.2.1976 koskien eräitä kaivosten erityisky‑
symyksiä. Suomen Työnantajain Yleistä Ryhmää 
edustivat varatoimitusjohtaja Jaakko Vannela ja osas‑
topäällikkö Jukka Aho.

 Metallityöväen Liittoa edustivat puheenjohtajat Sulo 
Penttilä ja Ilmari Kosonen sekä asiamie het Kauko 
Mattila ja Sakari Lehtiniemi.

1 §
Sovittiin, että työnantaja antaa kaivoksissa ja avolouhok‑
sissa työskenteleville työntekijöille työssä käytettäväksi 
kaivossaappaita sen mukaisesti kuin ao. työntekijän työ 
sitä edellyttää.
Neuvotteluissa todettiin, että kaivossaappaiden kulutus 
on suurinta töissä, joissa joko öljy pääsee niihin vai‑
kuttamaan tai joissa jatkuvasti joudutaan liikkumaan 
louhoksessa. Näissä töissä saappaiden kulutus on usein 
suurempi kuin aikaisemmin sovittu 1 pari vuodessa. 
Sitä vastoin muissa töissä todettiin saappaiden yleensä 
kestävän vuotta kauemmin. Lisäksi sovittiin siitä, että 
avolouhoksissa työskenteleville työntekijöille annetaan 
kaivossaappaiden sijasta työntekijäin valinnan mukaan 
turvakengät.
Edelleen sovittiin, että työnantaja antaa työntekijöille 
ilmaiseksi tarkoituksenmukaiset kumi‑ tai muovisuoja‑
puvut sekä suojakäsineet seuraavissa töissä:
 ‑ nousun poraajille ja poraus nousunsyöttölaitteelle
 ‑ jumboporaus
 ‑ kuilutyöt
 ‑ ruiskebetonirappaus
 ‑ pitkäreikäpanostus varsinaisessa louhintatyössä
 ‑ työnjohtajan harkinnan mukaan muissakin tapauk‑

sissa niille työntekijöille, jotka työnsä puolesta suo‑
japukua tarvitsevat.
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2 §
Liitot uudistavat aikaisemman suosituksensa koskien 
kaivokseen tilapäisesti siirrettyjen työntekijöiden palk‑
kausta:

Niille maanpäällisten osastojen työntekijöille, jotka 
määrätään tilapäisesti työskentelemään kaivoksessa, 
maksetaan kaivoksessa suoritettavan työn ajalta ko. 
kaivoksessa vastaavassa palkkaryhmässä voimassaole‑
vien kokonaispalkkojen tai tuntipalkkojen keskimäärän 
mukaista palkkaa, edellyttäen, ettei ao. maanpäälliseltä 
osalta siirretyn työntekijän henkilökohtainen koko‑
naispalkka tai tuntipalkka ole mainittua keskimäärää 
korkeampi. Mikäli edellä mainitun työntekijän avuksi 
siirretään sellai nen kaivoksessa työskentelevä työntekijä, 
jolle ei ole vahvistettu henkilökohtaista kokonaispalkkaa 
tai tuntipalkkaa, määrätään hänen palkkansa samoin 
kaivoksen vastaavan palkkaryhmän kokonais palkkojen 
tai tuntipalkkojen keskimäärän perusteella, ottaen kui‑
tenkin huomioon työehtosopimuksen 7 §:n 6. momentin 
määräykset.
Pitempiaikaisten siirtojen ollessa kysymyksessä saattaa 
eräissä tapauksissa olla tarkoituksen mukaisil ta siirtää 
edellämainittu maan päältä komennettu työntekijä kai‑
voksen mahdollisen korjausryhmän kirjoihin. Näitä 
siirtoja ei kuitenkaan tule suorittaa, ellei siitä sovita ao. 
työntekijän kanssa.

Vakuudeksi:   Jukka Aho

SUOMEN TYÖNANTAJAIN YLEINEN RYHMÄ ‑ 
ARBETSGIVARNAS I FINLAND ALLMÄNNÄ 
GRUPP r.y.
Jaakko Vannela

METALLITYÖVÄEN LIITTO r.y.

Sulo Penttilä  llmari Kosonen


