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1. Työllisyys- ja kasvusopimus
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1. Työllisyys- ja kasvusopimus

• Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman 
sopimuksen tarkoituksena on lisätä taloudellisen toimintaympäristön 
ennakoitavuutta sekä varmistaa kustannuskilpailukyvyn 
parantumisen ja työllisyyden kasvun toteutuminen mahdollisimman 
tasapuolisella tavalla.

• Sopimuskausi on noin kolmivuotinen ja siihen sisältyy kaksi jaksoa
– ensimmäinen jakso kestää 24 kuukautta, 

– sopimuskauden toinen jakso päättyy työehtosopimusosapuolten 
päättämänä ajankohtana 1.11.2016 - 31.1.2017. 

• Toisen sopimusjakson palkankorotuksesta sovitaan 
työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä 15.6.2015 mennessä
– mikäli sopimukseen ei päästä, liitoilla on oikeus irtisanoa sopimuksensa 

päättymään ensimmäisen sopimusjakson loppuun neljän kuukauden 
irtisanomisajalla
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• Ensimmäisellä sopimusjaksolla on kaksi palkankorotusajankohtaa:
– ensimmäinen sopimuskorotus 20 euroa/kuukausi 4 kuukauden kuluttua 

ensimmäisen sopimusjakson alkamispäivästä lukien

– toinen sopimuskorotus 0,4% 12 kuukauden kuluttua ensimmäisestä 
sopimuskorotuksesta.

• Eräitä työllisyys- ja kasvusopimukseen liittyviä valtiovallan 
toimenpiteitä:
– työttömyyspäivärahan omavastuupäiviä vähennetään

– tuloveroasteikkoihin tehdään inflaatiotarkistus

– kilometrikorvausten verokohtelu säilyy ennallaan

– väylämaksuja tarkistetaan

1.2 Työllisyys- ja kasvusopimuksen 
keskeinen sisältö
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2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus
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• Uusi työehtosopimus on työllisyys- ja kasvusopimuksen 
mukainen

• Sopimuskausi 1.11.2013 – 31.10.2016

• Sisältöä koskevat muutokset voimaan pääsääntöisesti 1.11.2013 
ellei asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta 
muuta sovittu

• Työehtosopimuksen erityinen irtisanomisperuste:

– mikäli  keskusjärjestöt eivät pääse sopimukseen 3. vuoden 
korotuksista~ osapuolten neuvottelu palkantarkistuksista ja 
mahdollinen TES:n irtisanominen 30.6.2015 mennessä  sopimus 
päättyy 31.10.2015

2. Teknologiateollisuuden työehtosopimus
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3. Palkkaratkaisu

Oikeudenmukaisuus – Kannustavuus – Aito yhteistyö
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Yrityskohtaiset ratkaisut ovat tahdon asia –
Mikä on vaihtoehto avoimessa kilpailussa?

• Yrityksen kilpailukykyä, käytännössä yritystoiminnan kannattavuutta 
voidaan kasvattaa

– markkinaosuutta nostamalla 

• esim. kehittämällä uusia tuotteita tai erikoistumalla

– hintakilpailukykyä kohentamalla 

• alentamalla tuotantokustannuksia ja/tai nostamalla tuottavuutta

• Yritysten välillä on suuri epäyhtenäisyys menestysnäkymien suhteen

• Työpaikoilla tehdään päivittäin valintoja ja päätöksiä, joilla vaikutetaan 
tulevaisuuteen.

• On tahdon asia
– päättää etsiä yhdessä parhaat mahdolliset ratkaisut sekä 

yrityksen että henkilöstön kannalta

– kohdistaa voimat tällaisten päätösten tehokkaaseen 
toteutukseen

• Joustavat ja monipuoliset työajat sekä palkkauksen 
taso ja sen kannustavuus ovat keskeisiä työehtoja 
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kasvattamiseksi
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Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti
• Neuvottelut aidosti yritys- tai työpaikkatasolla

– tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet

– palkkaratkaisu mitoitetaan yrityksen tilanteen mukaan

• talous-, tilauskanta-, työllisyystilanne

• kustannuskilpailukyky markkinoilla

• tuottavuuden kehittäminen

– keskustellaan avoimesti ja perustellen yrityksen tai työpaikan tilanteesta 

– palkanmuodostuksen kannustavuus, palkkaporrastuksen oikeudenmukaisuus

• Paikallista ratkaisua edesauttaa 
– yhteinen näkemys tilanteesta

– tieto ja näkemys siitä, mihin palkankorotus perustuu

• koskee yrityksen johtoa, esimiehiä, luottamusmiehiä ja työntekijöitä

– yhteinen näkemys palkitsemisen kannustavuudesta ja oikeudenmukaisuudesta

– johdon, esimiesten ja luottamusmiesten johdonmukainen toiminta. 

Talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne
• Keskustellaan yrityksessä seurattavista tunnusluvuista

• Talouteen liittyvät, tilinpäätökseen perustuvat tunnusluvut kuvaavat yleensä

• toiminnan laajuutta

• kannattavuutta

• maksuvalmiutta

• vakavaraisuutta

• Tilinpäätösanalyysin tarkoituksena on hahmottaa yrityksen tulevaisuuden 
taloudelliset lähtökohdat

• Analyysin perusteella tutkitaan muun muassa yrityksen kehitystä suhteessa 
tavoitteisiin sekä verrattuna toimialan tilanteeseen ja kilpailijoihin
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Talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne
• Tilauskannan ja työllisyyden kehitystä kuvaavat luvut ovat 

tulevaisuuden ennusteita – osaan asioista ei voida yrityksessä 
vaikuttaa, mutta omalla toiminnalla on keskeinen merkitys 
menestymiselle

• Yrityksen pärjääminen on riippuvainen uusiutumiskyvystä, työyhteisön 
ilmapiiristä, yhteistyökyvystä, joustavuus- ja laatutekijöistä

• Menestyvässä yrityksessä jokainen yksilö yhdessä ja erikseen tekee 
parhaansa

myynnin lisäämiseksi

 kustannusten alentamiseksi

 toiminnan tehostamiseksi

 toimituskyvyn ja laadun parantamiseksi

Paikalliset ratkaisut

Talous
 Kilpailukyky

 Tuottavuus

 Kustannus-

tehokkuus

 Joustavuus

 Tiedot ja taidot

 Hinta/laatusuhde

Tilauskanta
 Asiakastyytyväisyys

 Toimitusvarmuus

 Hinta/laatusuhde

 Suhdanteet

 Imago

Työllisyys
 Tilaukset

 Suhdanteet

 Palkat

 Kustannuskilpailukyky

Kilpailukykyinen ja kannattava yritys –

hyvinvoiva henkilöstö
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Palkitsemisen kannustavuus
• Kannustaa työntekijää kehittämään omaa osaamistaan ja 

ammattitaitoaan 
– on selvillä siitä, miten hän voi itse (ja ryhmän jäsenenä) vaikuttaa omaan palkkaansa
– on saatava palautetta 
– avoin vuorovaikutus esimiehen kanssa – miten osaamista kehitetään edelleen

• Henkilökohtaisilla korotuksilla palkitaan osaamisesta, 
vastuunottamisesta ja hyvistä työsuorituksista
– osaamisesta, vastuun ottamisesta ja hyvistä työsuorituksista voidaan palkita ainoastaan 

yrityksissä ja työpaikoilla, lähellä ihmisiä, jotka työn tekevät

• Tuottavuus paranee, kun palkankorotukset voidaan kohdentaa 
oikeudenmukaisesti ja kannustavasti

• Palkitsemisen ylläpito on jatkuvaa toimintaa 
– yrityksen palkkapolitiikka

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti

Yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilanteen tarkastelu

• Palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus, 
tuottavuuden kehittyminen

• Työpaikan tarpeita vastaava ratkaisu

Sovitaan pääluottamusmiehen 
kanssa palkankorotuksen

•Toteutustapa

•Ajankohta

•Suuruus

Paikallisen ratkaisun 
toteutus

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista:

Paikallinen palkkaratkaisu:

12 snt/t tai 20 eur/kk
yleiskorotus viimeistään 
1.3.2014

Ellei paikallista  palkkaratkaisua:
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Palkankorotuksen kohdentaminen

TVR 7

3 %
9 %

14 %
19 %

25 %

Palkka

Paikallinen palkkaratkaisu 2013
• Pääluottamusmiehen kanssa sovitaan 30.11.2013 mennessä 

palkankorotusten
– toteutustapa
– ajankohta
– suuruus

• paikallinen ratkaisu on kyseessä, jos yhdestäkin näistä tekijöistä on 
sovittu perälaudasta poiketen

• Paikallisen ratkaisun taso on avoin

• Käsittelyaikaa voidaan paikallisesti sopien jatkaa 
– tällöin tulee sopia etukäteen siitä, miten menetellään, jos jatkoajallakaan 

ei päästä yksimielisyyteen
• jatkoajan pituus
• korotusten toteutusajankohta
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Palkankorotukset 2013, ellei paikallisesti sovita

• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 
12 senttiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi yleiskorotuksella

• Yleiskorotus toteutetaan viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• Työnantaja voi aikaistaa palkankorotusta, tässä yhteydessä 
tulee todeta, että kyseessä on yleiskorotus

Paikallinen palkkaratkaisu 2014
• Pääluottamusmiehen kanssa sovitaan 31.10.2014 mennessä 

palkankorotusten
– toteutustapa
– ajankohta
– suuruus

• paikallinen ratkaisu on kyseessä, jos yhdestäkin näistä tekijöistä on 
sovittu perälaudasta poiketen

• Paikallisen ratkaisun taso on avoin

• Käsittelyaikaa voidaan paikallisesti sopien jatkaa 
– tällöin tulee sopia etukäteen siitä, miten menetellään, jos jatkoajallakaan 

ei päästä yksimielisyyteen
• jatkoajan pituus
• korotusten toteutusajankohta
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Palkankorotukset 2014, ellei paikallisesti sovita

• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 
0,4 % yleiskorotuksella

• Yleiskorotus toteutetaan viimeistään 1.3.2015 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• Työnantaja voi aikaistaa palkankorotusta, tässä yhteydessä 
tulee todeta, että kyseessä on yleiskorotus

Esimerkki: 
Aikapalkan korotus; työpaikkakohtainen ratkaisu

Työpaikkakohtaisen ratkaisun perusteella työntekijän aikapalkan korotus 
on 0,5 %. Työntekijän aikapalkan suuruus on 12,75 €/tunti. Tekemiensä 
töiden perusteella työntekijän peruspalkan työkohtainen osuus on TVR 6:n 
mukainen ja hänen henkilökohtainen palkan osuutensa 14 %. 

Vanha aikapalkka (€/tunti): Uusi aikapalkka (€/tunti):
ap = 12,75 ap = 12,75 x 1,005 = 12,81
pp = 10,99 + 1,54 = 12,53 pp = 11,09 + 1,55 = 12,64
apo = 12,75 – 12,53 = 0,22 apo = 12,81 – 12,64 = 0,17

tko = 10,99 tko = 11,09
hko = 1,54 hko = 1,55

Korotettu aikapalkka riittää, koska uusi peruspalkka jää tätä pienemmäksi.
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Esimerkki:
Aikapalkan korotus; työpaikkakohtainen ratkaisu

TKO

HKO

APO

TKO

HKO

APO

HKO 14 %
HKO = 1,54 €/h 

TVR 6:
TKO = 10,99 €/h

APO = 0,22 €/h 

Aikapalkka 12,75 €/h

Korotus 0,5 % 

HKO 14 %
HKO = 1,55 €/h 

TVR 6:
TKO = 11,09 €/h

APO = 0,17 €/h 

Aikapalkka 12,81 €/h

Esimerkki: 
Aikapalkan korotus; yleiskorotus

Työntekijän aikapalkan korotus on 20 euroa/kuukausi. Työntekijän aikapalkan 
suuruus on 2254 €/kuukausi. Tekemiensä töiden perusteella työntekijän 
peruspalkan työkohtainen osuus on TVR 6:n mukainen ja hänen 
henkilökohtainen palkan osuutensa 14 %. 

Vanha aikapalkka (€/kuukausi): Uusi aikapalkka (€/kuukausi):
ap = 2254 ap = 2254 + 20 = 2274
pp = 1916 + 268 = 2184 pp = 1934 + 271 = 2205
apo = 2254 – 2184 = 70 apo = 2274 – 2205 = 69

tko = 1916 tko = 1934
hko = 268 hko = 271

Korotettu aikapalkka riittää, koska uusi peruspalkka jää tätä pienemmäksi.
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Suorituspalkka-ansio
• Suorituspalkka ansiotaso määritetään työnvaativuusryhmän, osaston, 

koneryhmän tai vastaavan kokonaisuuden osalta

• Ajanjakson aikana suorituspalkoista ansaittu rahasumma jaetaan näihin 
töihin käytetyllä työtuntimäärällä.

• Ajanjakso riittävän pitkä, normaaleja olosuhteita vastaava, päättyy 
korotuspäivämäärään

• Tarkasteluajanjaksoa määritettäessä on otettava huomioon kappaleen 
valmistamiseen yleensä käytetty aika, kappalemäärä ja muut tekijät. 
Rajoituttava nykyisiin menetelmiin ja hinnoitteluun, vältettävä 
poikkeuksellisin järjestelyin suoritettuja tapauksia. 

• Suorituspalkkoja korotetaan kertoimen K avulla, joka lasketaan seuraavasti:

K = 1 + (korotus : A), 
missä korotus toteutetaan senttimääräisenä ja A on suorituspalkka-
ansio.

Osaurakan korotus on 12 senttiä/tunti. Työ kuuluu TVR 7:en. Palkkaustapana on osaurakka 
75/25. Urakkahinta on 15,76 €/kpl ja kiinteä osuus 10,53 €/tunti. Tämän vaativuisten töiden 
urakkapalkat ovat viimeisten tilikausien aikana olleet 14,03 €/tunti. Työhön käytetty aika on 
keskimäärin 4,5 tuntia.

Korotuskerroin lasketaan suorituspalkka-ansion kautta:

K = 1 + (12 senttiä/tunti / 1403 senttiä/tunti) = 1,0086

Uusi urakkahinta: U = 1,0086 x 15,76 €/kpl = 15,90 €/kpl

Uusi kiinteä osuus: ko = 1,0086 x 10,53 €/t = 10,62 €/t

Vanha urakkapalkka:

Pv = 10,53 €/t + (15,76 €/kpl : 4,5 t/kpl) = 10,53 €/t + 3,50 €/t = 14,03 €/t

Uusi urakkapalkka:

Pu = 10,62 €/t + (15,90 €/kpl : 4,5 t/kpl) = 10,62 €/t + 3,53 €/t = 14,15 €/t

Tarkistus:

Uusi työkohtainen tuntipalkka on 11,65 €/t.

Hinnoittelusääntö: 1,2 x 11,65 €/t = 13,98 €/t. Hinnoittelusääntö täyttyy, korotus riittää.

Esimerkki: Osaurakan korotus; yleiskorotus
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Työkohtaiset palkat 1.3.2014
Työnvaativuusryhmä tuntipalkat kuukausipalkat

snt/t euroa/kuukausi

1 869 1515

2 912 1591

3 958 1670

4 1006 1754

5 1056 1841

6 1109 1934

7 1165 2030

8 1223 2132

9 1284 2228

Laskentajärjestys: 1a) työpaikkakohtainen ratkaisu tai

1b) yleiskorotus 

2) tarkistus uusilla työkohtaisilla palkoilla

Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisen palkankorotuksen 
ajankohdasta lukien

Työkohtaiset palkat 1.3.2015
Työnvaativuusryhmä tuntipalkat kuukausipalkat

snt/t euroa/kuukausi

1 876 1527

2 920 1603

3 966 1684

4 1014 1768

5 1065 1856

6 1118 1949

7 1174 2046

8 1233 2149

9 1294 2256

Laskentajärjestys: 1a) työpaikkakohtainen ratkaisu tai

1b) yleiskorotus 

2) tarkistus uusilla työkohtaisilla palkoilla

Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisen palkankorotuksen 
ajankohdasta lukien
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Erilliset lisät

• Erilliset lisät ovat 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 

palkanmaksukauden alusta seuraavat:

– tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa 57 senttiä/t

– poikkeuksellinen haitta tai hankaluus 43 senttiä/t

– vuorotyö, ilta- ja yötyö

• iltavuoro (esim. klo 14-22) 115 senttiä/t

• yövuoro (esim. klo 22-06) 211 senttiä/t

– keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä 211 senttiä/t

– kaivoslisä 148 senttiä/t

Keskituntiansion korottaminen

30

• Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voimaantulon 

jälkeen on tuntipalkkaisen työntekijän keskituntiansiota korotettava 

siten, että siinä tulee huomioon otetuksi palkankorotus siltä osin kuin 

tämä ei keskituntiansioon sisälly. 

– keskituntiansiota korotetaan palkankorotuksen voimaantulon 

jälkeen palkankorotuksen verran. 
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Keskituntiansio; esimerkki 

• Palkankorotus, ellei paikallista ratkaisua: 12 snt/t 1.3.2014 
• Esimerkissä oletetaan, että I/2014 neljännekseen kuuluu kuusi palkanmaksukautta, 

joista ensimmäinen on tammikuun ensimmäinen palkanmaksukausi.

Laskenta-ajanjakso Korotetun KTA:n 
käyttöajanjakso 

KTA:n korotus

IV/2013 helmi-huhtikuu 12 snt

I/2014 touko-heinäkuu 4/6 * 12 snt = 8 snt

• I/2014 neljänneksellä palkankorotus sisältyy kahteen palkanmaksukauteen kuudesta, 
joten KTA:ta on korjattava neljän palkkakauden osalta. Korotuksesta huomioidaan 4/6. 
I/2014 laskettua KTA:ta korotetaan seuraavasti: 4/6 * 12 snt = 8 snt

• Mikäli palkankorotuksen ajankohta tai palkkakausien määrä I/2014 neljänneksessä 
työpaikalla on toinen, on tämä huomioitava. 

• Vuorolisien korotusta ei huomioida erikseen; palkankorotuksen suuruinen korotus riittää

Työpaikkakohtaiset palkkauskokeilut
• Tarkoituksena on edistää ja tukea työpaikkakohtaisia palkkauskokeiluja, 

jotka tukevat palkkamääräyksien kehittämistä.

• Liitot ovat laatineen osaamispohjaisen palkkausjärjestelmän kokeiluja 
varten. Malli painottaa tehtäväkokonaisuuden hallintaa ja työntekijän 
omaa osaamista. Myös työpaikkojen omat mallit tervetulleita. 

• Paikallisesti sopien kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen 
määräyksistä kaikkien työntekijöille maksettavia palkkaeriä koskevien 
sopimusmääräyksien osalta. 

• Poikkeamien käyttöönotto edellyttää palkkamääräyksien 
kehittämistyöryhmän hyväksymistä.

• Yhteyshenkilöt Jukka Tiihonen, Teknologiateollisuus ja Jyrki Virtanen, 
Metallityöväen liitto
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4. Erinäisiä tekstikysymyksiä

4.1 Vuokratyövoiman käyttö

4.2 Sairauspoissaolojen hallinta ja oma ilmoitus

4.3 Ikääntyneet työntekijät 

4.4 Muita tekstimuutoksia

34

4.1 Vuokratyövoiman käyttö

• Vuokratyövoiman käytölle ei yleisiä rajoituksia

• Käyttäjä- ja vuokrayrityksen tulee yhteistyössä huolehtia 
työnantajavelvoitteiden täyttämisestä
– tiedot kirjallisesti tai sähköisesti vuokrayritykselle

– vuokratyöntekijöiden keskeiset työehdot käyttäjäyrityksessä 
sovellettavien periaatteiden mukaisesti 

• Työnantaja ei saa lomauttaa tai irtisanoa omia työntekijöitään 
vuokratyövoiman käytön vuoksi 
– työn vähentyessä on ensin luovuttava vuokratyöntekijöiden käytöstä

– työnantajan on keskeytettävä tai peruttava omien työntekijöidensä 
lomautukset ennen vuokratyövoiman käyttöä

– vuokratyöntekijöitä voidaan kuitenkin edelleen tarvita erityistä 
ammattitaitoa edellyttäviin tehtäviin tai tehtäviin, joissa työnantajan 
oma henkilöstö ei vakiintuneesti työskentele



18

35

4.1 Vuokratyövoiman käyttö

• Käyttäjäyritys ei saa irtisanoa omia työntekijöitään taloudellisin, 
tuotannollisin tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista 
syistä siinä tarkoituksessa, että heidän työpanoksensa 
myöhemmin korvataan vuokratyövoimalla. 
– jos työsuhteiden päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 6 

kuukautta, vuokratyövoiman käyttö on oikeutettua vain työnantajan 
toimintaedellytyksissä tänä aikana tapahtuneiden ennakoimattomien 
muutosten vuoksi. 

– työnantajan tulee selvittää pääluottamusmiehelle edellä tarkoitetut 
toimintaedellytyksien muutokset 

• Käyttäjäyrityksen pääluottamusmiehellä on toimivalta edustaa 
vuokratyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä erimielisyysasioissa, 
vuokratyöntekijän niin halutessa

36

4.1 Vuokratyövoiman käyttö

• Tarkempaa ohjeistusta vuokratyövoiman käytöstä on liittojen 
yhteisessä vuokratyöoppaassa sekä laadittavassa hyvän 
vuokratyövoiman käytännöt teknologiateollisuudessa

• Uuden sopimusmääräyksen toimivuutta arvioidaan 
sopimuskauden aikana
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4.2 Sairauspoissaolojen hallinta ja oma 
ilmoitus

• Sairauspoissaolojen hallinta toteutuu parhaiten yhteistyönä

• Sairauspoissaolojen vähentämiseksi voidaan paikallisesti sopia 
oma ilmoitus –menettelyn käyttöönotosta työpaikalla. 

• Sopimus on tehtävä kirjallisesti pääluottamusmiehen kanssa. 

• Sopimus voi koskea enintään kolme vuorokautta kestäviä 
työntekijän omia poissaoloja. 

• Sovittavia asioita mm.
– sopimuksen tavoitteet, keitä sopimus koskee

– ilmoitusta koskevat menettelytavat

– kuinka toimitaan sairauden jatkuessa

– mahdolliset rajoitukset hyväksyttävien poissaolojen määrään

– työnantajan oikeus määrätä työntekijä lääkärin tarkastettavaksi

– väärinkäytösten ennakointi ja mahdollisuus poiketa sairausajan 
palkan maksuperusteista ilmenneissä väärinkäytöstilanteissa

– sopimuksen toteutumisen seuranta 
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4.3 Ikääntyneet työntekijät

Työkaarimalli – toimenpiteitä työurien jatkamiseksi
• Liittojen yhteisessä Teknologiateollisuuden työkaarimalli –

julkaisussa on esimerkkejä käytännön toimenpiteistä 
työurien pidentämiseksi
– johtaminen ja työurien suunnittelu

– osaaminen ja ammattitaito

– työn muokkaaminen

– työaikajärjestelyt

– erityisjärjestelyt ikääntyneille

Työuran pidentäminen
• Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä käyvät 

keskustelun niistä mahdollisista toimenpiteistä, jotka 
tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista. 
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Työkaarimallin osa-alueita

39

40

4.3 Ikääntyneet työntekijät 

Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen
• Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain 

sopia, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa 
vaihdetaan vastaavaan vapaaseen.
– vapaa voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen

– työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, 
jota vapaan pitämisessä noudatetaan 

– vapaa luetaan vuosilomaa ansaittaessa työssäolon veroiseksi ajaksi jos:

• vapaa siirretään työaikapankkiin paikallisesti sovittujen työaikapankin 
sääntöjen mukaisesti tai

• työntekijän kanssa niin sovitaan

• muissa tilanteissa vapaa ei ole työssäolon veroista aikaa

– vapaan ajalta maksetaan työntekijälle keskituntiansiota vastaava korvaus

– sopimus on tehtävä kirjallisesti 

– pääluottamusmiehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä
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Vähentämisjärjestys
• Työnantajan velvollisuutta noudattaa vähentämisjärjestystä on 

tiukennettu, työntekijän ammattitaidon lisäksi tarkastellaan myös 
hänen muita kykyjään

Ammatillinen koulutus vapaa-ajalla
• Jos ammatillinen koulutus järjestetään säännöllisen työajan 

ulkopuolella, maksetaan koulutuksen ajalta henkilökohtaisen 
aikapalkan suuruinen korvaus. 

Isyysvapaan palkanmaksu
• Rajoitus vain ensimmäiseen isyysvapaajaksoon poistunut

4.4 Muita tekstimuutoksia

42

5. Layout-uudistus
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5. Layout-uudistus

• Tavoitteena rakenteen ja kielellisen asun selkeyttäminen, 
lyhentäminen ja yksinkertaistaminen sekä ulkoasun kehittäminen

• Uudistus ei muuta työehtosopimuksen sisältöä tai vakiintuneita 
tulkintoja

• Aiemmasta pykälöinnistä on luovuttu
– tilalla lukuja, kohtia ja alakohtia

• Aiemmin liitteenä olleiden keskusjärjestösopimusten määräykset 
on otettu tarpeellisilta osin osaksi työehtosopimusta

• Uudistettu työehtosopimus toteutetaan myös internet- ja 
mahdollisesti mobiilisovelluksena

44

6. Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäis-
työehdot
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6. Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäis-
työehdot

• Liitot ovat laatineet ohjeen keskeisistä palkkaa, työaikaa ja 
vuosilomaa koskevista määräyksistä teknologiateollisuudessa 

• Tarkoitettu ulkomaisille yrityksille ja niiden työntekijöille, jotka 
saapuvat työskentelemään Suomeen ja joita koskee laki 
lähetetyistä työntekijöistä. 
– ulkomaisen alihankintayrityksen työntekijät (alihankinta)

– työntekijät, joka lähetetään työhön samaan yritysryhmään kuuluvaan 
toimipaikkaan tai yritykseen (ulkomaankomennus)

– ulkomaisen vuokratyöyrityksen työntekijät (vuokratyöntekijä)

• Ohje voi olla hyödyllinen myös tilaajayrityksille sekä 
viranomaisille, jotka valvovat työterveys- ja työturvallisuusasioita

ENNAKOIVA 
YHTEISTOIMINTA

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen
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Ennakoiva yhteistoiminta

 Luo pohjan jatkuvalle kehitystoiminnalle

 Vahvistetaan laadukasta tiedon kulkua kaikkiin suuntiin

 Sitoudutaan ennakoivaan yhteistoimintamenettelyyn
 Säännöllinen asioitten käsittely

 Tilauskannan muutostilanteet ja työvoiman määrä

 Parannetaan henkilöstön tietoa yrityksen talous, tilauskanta ja 
työllisyystilanteesta sekä vaikutusmahdollisuuksista niiden 
kehittämiseksi

Sopimus yhteistoiminnan kehittämisestä (malli)

1. Sopimuksen tarkoitus
 Kohentaa vuorovaikutteista yhteistoimintaa
 Tavoitteena on luottamusta herättävä, johdonmukaisesti avoin tiedonvälitys ja 

keskustelu työpaikalla

2. Sopimuksen piiriin kuuluvat asiat ja sovittu toimintamalli
 Tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta, tarkemmin ”Talous, tilauskanta, 

työllisyys- keskusteluaiheita”
 Ennakoidaan yrityksen toiminnassa tapahtuvia muutoksia, niiden merkitystä 

henkilöstön rakenteeseen, määrään tai ammatilliseen osaamiseen
 Sovitaan etukäteen lomauttamisen menettelytavat työn yllätyksellisesti 

vähentyessä tietyntyyppisissä tilanteissa

3. Ei edellytä työehtosopimusmuutoksia – perustuu irtisanomissuojasopimuksen 
perusteella tehtävään paikalliseen sopimiseen
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Teknologiateollisuuden
työhyvinvointihanke 

2010‐2015

Tavoite 
• Lisätä henkilöstön työhyvinvointia

• Ylläpitää työkykyä

• Osallistaa henkilöstöä – uudenlainen yhdessä 
tekemisen kulttuuri

• Tarjota mittarit työhyvinvoinnin seurantaan

• Kehittää toimintaa tutkimukseen pohjautuvan 
mallin mukaan
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Toimintamalli
• Yksilö‐tutka ‐kyselyllä lähtötaso ja mittarit 
työhyvinvoinnin ja työkyvyn selvittämiseen 
(maksuton)

‐ vapaassa käytössä myös jatkossa

• Työpaikka‐tutkalla kehitystoimenpiteet esiin 
(maksuton), halutessa erillinen asiantuntijatuki 
(päiväveloitus)

• Yksilö‐tutkan uusintamittaukset vuosittain

• Projektipäällikön tuki toimintaan ilman kustannuksia

Tuloksia on saatu aikaan:

• Hankkeessa mukana 60 yritystä

• Alle 35 ‐vuotiailla ja yli 54 ‐vuotiailla 
tilastollisesti merkitsevä muutos 
työhyvinvoinnin lisääntymisessä

• Positiivista kehitystä esim. työmotivaatiossa,

henkisten voimavarojen riittävyydessä 

ja työn sujuvuudessa
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Uusia yrityksiä otetaan 
mukaan!

• Lisätietoja www.tyohyvinvointi.info

• Ota yhteyttä ja selvitetään kuinka hanke voisi 
hyödyttää juuri teidän yritystänne

• Projektipäällikkö Tiina Hartikainen

tiina.hartikainen@teknologiateollisuus.fi

p.050 586 2879

Liittojen yhteisiä julkaisuja ja koulutustilaisuuksia

Julkaisuja
• Toimivat työaikajärjestelyt - Teknologiateollisuuden työaikamalleja
• Työaikapankkia koskevat ohjeet
• Tulosta ja palkkaa
• Palkkarakenne-koulutusaineisto
• Karkearyhmittelyopas
• Tuottavuuden tienviitat - älyä peliin
• Työehdot ulkomaantyössä
• Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa
• Muutosturva
• Vuokratyöopas
• Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu + Yhteistoiminnan tasomittari
Koulutustilaisuuksia
• Palkkarakenne
• Kannustavat palkkaustavat
• Työsuhdeasiain verkkokurssi
• Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu; yrityskohtainen valmennus
• Yritystalouden avaimet

Julkaisut löytyvät liittojen kotisivuilta osoitteista: 
teknologiateollisuus.fi/työsuhdeasiain ohjeistus ja metalliliitto.fi


