
TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY  

1 / 4 
 

     
  
  

  

NUORTEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESÄTYÖHÖN PALKKAAMISESSA 
HUOMIOONOTETTAVAA  
  

1. Työhön ottaminen  

  

Työhön saadaan ottaa  

  

• 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuuden suorittanut henkilö.  

  

• 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä henkilö 

saadaan ottaa sellaiseen kevyeen työhön, joka ei vahingoita hänen terveyttään ja 

kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Hänet saadaan kuitenkin 

ottaa työhön enintään puoleksi hänelle kulloinkin annettavasta loma-ajasta.  

  

2. Työsopimuksen tekeminen  

  

• 15 vuotta täyttänyt henkilö voi itse tehdä, irtisanoa ja purkaa työsopimuksen. Huoltajalla 

on tietyillä edellytyksillä oikeus purkaa työsopimus.  

  

• Alle 15-vuotiaan henkilön puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan 

antamalla luvalla henkilö itse. Huoltajalla on tietyillä edellytyksillä oikeus purkaa 

työsopimus.  

  

Mikäli työsopimusta ei tehdä kirjallisesti, työnantajan on esitettävä pyynnöstä kirjallinen 

selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä.  

  

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että vuotta lyhemmässä määräaikaisessa työsuhteessa 

työsopimukseen sisällytettävä koeaika saa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.  

  

3. Työaika  

  

• 15 vuotta, mutta ei 18 vuotta täyttäneet henkilöt  

  

- Säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin 18 vuotta täyttäneiden 

työntekijöiden säännöllinen työaika samassa työssä.  

- Työaika (ylityöt mukaan lukien) ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 

48 tuntia viikossa.  

- Hätätyötä saa teettää vain, jos yli 18-vuotiaita työntekijöitä ei ole käytettävissä.  

  

• alle 15-vuotias henkilö  

  

- Säännöllinen työaika saa koulujen loma-aikana olla korkeintaan seitsemän tuntia 

vuorokaudessa ja 35 tuntia viikossa.  

- Alle 15-vuotiasta ei saa pitää yli- eikä hätätyössä.  
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4. Työajan sijoittelu  

  

• 15 vuotta, mutta ei 18 vuotta täyttäneet henkilöt  

  

- Työaika on sijoitettava pääsääntöisesti kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan. Tietyin 

edellytyksin 15 vuotta täyttänyt saa olla kaksivuorotyössä klo 24.00:ään asti yöllä.  

     

• alle 15-vuotias henkilö  

  

- Työaika on sijoitettava pääsääntöisesti kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn 

järjestämisestä johtuvista painavista syitä työaika voidaan sijoittaa kello 6:n ja 20:n 

väliseen aikaan.  

  

5. Lepoajat  

  

Kun alle 18-vuotiaan työntekijän vuorokautinen työaika on yli 4 tuntia 30 minuuttia, on 

hänelle annettava työn aikana yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka aikana hän voi 

poistua työpaikalta.  

  

15 vuotta, mutta ei 18 vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tunnin 

keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa. Alle 15-vuotiaalle henkilölle on annettava 

vähintään 14 tunnin keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.  

  

Kaikille alle 18-vuotiaille on annettava vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika 

keskeytymättömänä.  

  

6. Työturvallisuussäädökset 

  

Asetuksella on annettu esimerkkiluettelo niistä kevyistä töistä, joita on lupa teettää 14 

vuotta täyttäneellä tai saman kalenterivuoden aikana täyttävällä nuorella työntekijällä 

(asetus 189/2012).  

  

Asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä sisältää määräyksiä 

töistä, joihin alle 18-vuotiasta työntekijää ei lähtökohtaisesti saa käyttää (asetus 475/2006).  

 

– Asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (asetus 

188/2012). 

  

Lisäksi laki nuorista työntekijöistä (laki 998/1993) sisältävä määräyksiä nuorten 

työntekijöiden opetuksesta ja ohjauksesta.  

  

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (laki 630/1998) mukaan työnantaja vastaa 

työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan 

työturvallisuudesta siten kuin siitä työntekijöiden osalta säädetään ja määrätään myös 

silloin kun opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.  

  

 

7. Muut määräykset  

  

Laki nuorista työntekijöistä sisältää lisäksi määräyksiä mm. nuorten työntekijöiden 

terveystarkastuksesta ja heistä pidettävästä luettelosta (11 § ja 13 §). 

  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120189
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060475
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998
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8. Työehtosopimusmääräykset sekä näkökohtia palkan määrityksestä  

  

  Teknologiateollisuus ry:n solmimissa työehtosopimuksissa on erityismääräyksiä koskien 

harjoittelijoita ja nuoria työntekijöitä. Kesätyöhön otettavien työntekijöiden osalta on syytä 

työstä sovittaessa tehdä selväksi se, onko kyseessä harjoittelu, normaalisti määräaikainen 

työsuhde tai ”tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelma, jonka ajalta maksetaan 

työehtosopimuksen tavanomaisista taulukkopalkoista poikkeavaa palkkaa. 

    

  

 Teknologiateollisuuden työehtosopimus (työntekijät):  

  

Palkka määritetään työntekijöiden osalta työehtosopimuksen kohdassa 10.1, jonka 

mukaan tavanomaisista taulukkopalkoista voidaan poiketa tietyin edellytyksin alle 18-

vuotiaiden, opiskelijoiden ja harjoittelijoiden kohdalla. Tämän lisäksi työehtosopimuksen 

kohdassa 47.4 on määräyksiä tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvästä 

työharjoittelusta sekä sen vaikutuksista yrityksen vakituiseen henkilöstöön. 

  

Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus: 

 

Palkka määritellään toimihenkilöiden työehtosopimuksen 4 §:n 7 ja 8 kohtien mukaan 

(s. 43), joiden mukaan 16- ja 17-vuotiaiden toimihenkilöiden ohjepalkka on 70 tai 80 

prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta. 

 

Tavanomaisista taulukkopalkoista voidaan myös poiketa, jos harjoittelijana työskentely 

liittyy opiskeluun tai tutkintovaatimuksiin, eikä harjoittelijalla ole asianomaisen työn 

vaatimaa kokemusta. 

   

Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus: 

 

 Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksessa ei ole 

erityismääräyksiä koskien nuoria työntekijöitä tai harjoittelijoita. 

 

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus: 

 

 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen 7 §:n mukaan (s.16) harjoittelijoiden ja 

kesätyöntekijöiden palkka voi olla 75–85 % kyseisen tehtävän mukaisesta 

tavanomaisesta palkasta. Katso tarkemmat määräykset työehtosopimuksesta. 

 

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus: 

 

 Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää 

koskevan liitteen (s. 45) kohtien 5 ja 6 mukaan 17 vuotta täyttäneen toimihenkilön 

ohjepalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta. 16 vuotta 

täyttäneen toimihenkilön ohjepalkka on 70 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan 

palkasta. 

 

Harjoittelijoiden osalta työehtosopimus määrää, että vaativuusluokituksen mukaisista 

palkoista voidaan poiketa sellaisten harjoittelijoina työskentelevien opiskelijoiden 

suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta ja tutkinto vaatimuksiin 

sisältyy työharjoittelujakso tai -jaksoja. 

 

http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/yhdistetty.pdf
https://verkkotes.fi/fi/10-alle-18-vuotiaat-tyontekijat-opiskelijat-harjoittelijat-ja-tyorajoitteiset
https://verkkotes.fi/fi/47-koulutus#47-4
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teknologiateollisuus_-_pro_2017-2020.pdf
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/2017-2020_tipal-tes_master_2017_ahe_final2_0.pdf
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/web_skol_pro_toimhenk_tes_2017-2020.pdf
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Työehtosopimuksen osana on myös pöytäkirja ”tutustu työelämään ja tienaa” -

kesäharjoitteluohjelmasta sekä pöytäkirja koskien työharjoittelua ja työssä oppimista, 

jossa on tarkempia kirjauksia harjoittelijoiden palkkaamisesta ja sen vaikutuksista 

vakituiseen henkilöstöön (s. 72–74). 

 

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus: 

 

 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen liitteenä 

oleva pöytäkirja ammatilliseen koulutukseen liittyvien harjoittelumahdollisuuksien 

lisäämisestä sisältää kirjauksia harjoittelijoiden palkkaamisesta ja sen vaikutuksista 

vakituiseen henkilöstöön (s. 42). 

http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/web_skol-ytn_ylemptoimhenktes_2017-2020.pdf

