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Toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset vuo-
sille 2013-2016 
 

 
Teknologiateollisuus on uudistanut työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimi-
henkilöitä koskevat työehtosopimuksensa. Tässä jäsentiedotteessa selvitetään toi-
mihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten keskeiset muutok-
set. Työntekijöiden työehtosopimuksista tiedotamme erikseen. 
  
Työehtosopimusratkaisut perustuvat liittojen omaan keskinäiseen valmisteluun sekä 
työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseen. 
  
Uudistetut työehtosopimukset tulevat voimaan 1.11.2013. Tästä ajankohdasta lukien 
noudatetaan myös työehtosopimusten sisältöä koskevia muutoksia, ellei asianomai-
sissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta muuta sovittu. 
  
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti pyrkien toteuttamaan palkkojen tarkis-
taminen työpaikoilla ensisijaisesti näiden omista lähtökohdista käsin. Sopimuksiin 
sisältyy myös toissijainen menettely, jossa palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksella 
työnantajan päättämänä ajankohtana viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen al-
kavan palkanmaksukauden alusta. Työehtosopimuksen voimassaoloaikana tehdyt 
palkankorotukset toteuttavat toissijaisen menettelyn yleiskorotuksen, kun asia tode-
taan korotuksen yhteydessä. 
  
TES-muutoksia selvitetään lisäksi muutamilla paikkakunnilla pidettävissä tiedotusti-
laisuuksissa, joista toimihenkilöiden työehtosopimuksen osalta olemme lähettäneet 
ja ylempien toimihenkilöiden osalta tulemme lähettämään erillisen kutsun jäsenyri-
tyksillemme. 
  
Uudet työehtosopimukset ovat Teknologiateollisuuden kotisivuilla, osoitteessa 
www.teknologiateollisuus.fi – Työmarkkinat - Työehtosopimukset. 
 
Uudistetut sopimukset 
 
Teknologiateollisuus ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n välillä on allekirjoitettu Teknologiateolli-
suuden toimihenkilöiden työehtosopimus. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöi-
den työehtosopimuksen allekirjoittajina ovat Teknologiateollisuus ry ja Ylemmät Toimihen-
kilöt YTN ry.  

 
Työehtosopimusten voimassaolo alkaa 1.11.2013 ja päättyy 31.10.2016. Työehtosopimus-
ten sisältöä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.11.2013, ellei asianomaisissa sopimus-
kohdissa ole voimaantulon osalta muusta sovittu. 
 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan keskusjärjestöt sopivat kesäkuussa 2015 kolmatta 
vuotta koskevan palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta. Palkkaratkaisu toteutetaan tek-
nologiateollisuudessa sopimuskauden aiempia vuosia vastaavalla tavalla. 
 
Mikäli työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen 
viimeistään 15.6.2015, neuvottelevat liitot kolmatta sopimusvuotta koskevan palkantarkis-
tuksen toteutuksesta 30.6.2015 mennessä. Mikäli palkantarkistuksia koskevissa liittojen 
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neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voivat sopijaosapuolet irtisanoa työehtosopi-
muksen päättymään 31.10.2015.  
 
Palkkojen korottaminen 
 
Työehtosopimuksissa on sovittu ensimmäisen ja toisen sopimusvuoden palkankorotukses-
ta. Kolmannen sopimusvuoden palkantarkistuksesta neuvotellaan edellä mainitulla tavalla. 
Palkankorotuksiin liittyvä työpaikan neuvottelu- ja sopimismenettely on kaikilla kerroilla sa-
manlainen. Tulemme lähettämään uuden jäsentiedotteen kolmannen sopimusvuoden koro-
tusta varten. 
 
Palkankorotuksiin liittyvästä työpaikan yhteistoiminnasta 
 
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Palkkojen tarkistaminen toteutetaan työpaikoil-
la ensisijaisesti yritysten omista lähtökohdista käsin. Sopimuksiin on kirjattu tähän tavoit-
teeseen suuntaava menettelytapa, jonka myötä palkankorotusten toteutustapa, ajankohta 
ja suuruus ovat vapaasti sovittavissa.  
 
Liitot pitävät tärkeänä, että palkkaratkaisusta ja sen taustoista neuvotellaan paikallisesti. 
Neuvotteluissa otetaan huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyysti-
lanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodos-
tuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta.  
 
Tavoitteena on, että neuvottelujen tuloksena sovitaan työpaikan tilannetta ja tarpeita sekä 
tuottavuuden kehittämistä vastaavasta palkkaratkaisusta.  
 
Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 2013 (ensimmäinen sopimusvuosi) 
 
1. Ensisijainen tavoite on pyrkiä työpaikkakohtaiseen kaikkia työntekijöitä koskevaan 

palkkaratkaisuun. Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus määritetään 
yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Paikallinen ratkaisu on kyseessä, jos yhdestäkin näis-
tä tekijöistä on sovittu. Suosituksena ovat henkilökohtaiset, porrastetut korotukset 
palkkoihin. Sopimus tehdään toimihenkilöiden osalta luottamusmiehen ja ylempien 
toimihenkilöiden luottamushenkilön kanssa 30.11.2013 mennessä. Käsittelyajan jat-
kamisesta on mahdollista sopia paikallisesti. Mikäli ylemmille toimihenkilöille ei ole 
valittu luottamushenkilöä, voidaan sopimus tehdä ylempien toimihenkilöiden kanssa 
heidän yhdessä sopimallaan tavalla. 

 
2. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, kuukausipalkkoja luontoisetuineen korote-

taan 20 euroa/kuukausi yleiskorotuksella. Korotukset toteutetaan työnantajan päät-
tämänä ajankohtana viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-
maksukauden alusta. 

 
 Kaikki työehtosopimuksen voimassaoloaikana toteutetut palkankorotukset – myös 

yksilölliset – toteuttavat yleiskorotusta, kun asia todetaan korotuksen yhteydessä. 
Toimihenkilöillä vähimmäispalkkojen uudelleenmäärityksistä aiheutuvia muutoksia ei 
korotuksen toteutumista arvioitaessa kuitenkaan oteta huomioon. 

 
Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 2014 (toinen sopimusvuosi) 
 
1. Ensisijainen tavoite on pyrkiä työpaikkakohtaiseen kaikkia työntekijöitä koskevaan 

palkkaratkaisuun. Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus määritetään 
yritys- tai työpaikkakohtaisesti. Paikallinen ratkaisu on kyseessä, jos yhdestäkin näis-
tä tekijöistä on sovittu. Suosituksena ovat henkilökohtaiset, porrastetut korotukset 
palkkoihin. Sopimus tehdään toimihenkilöiden osalta luottamusmiehen ja ylempien 
toimihenkilöiden luottamushenkilön kanssa 31.10.2014 mennessä. Käsittelyajan jat-
kamisesta on mahdollista sopia paikallisesti. Mikäli ylemmille toimihenkilöille ei ole 
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valittu luottamushenkilöä, voidaan sopimus tehdä ylempien toimihenkilöiden kanssa 
heidän yhdessä sopimallaan tavalla. 

 
2. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, kuukausipalkkoja luontoisetuineen korote-

taan 0,4 % yleiskorotuksella. Korotukset toteutetaan työnantajan päättämänä ajan-
kohtana viimeistään 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 
alusta. 

 
 Kaikki ensimmäisen sopimusvuoden korotusten jälkeen toteutetut palkankorotukset – 

myös yksilölliset – toteuttavat yleiskorotusta, kun asia todetaan korotuksen yhtey-
dessä. Toimihenkilöillä vähimmäispalkkojen uudelleenmäärityksistä aiheutuvia muu-
toksia ei korotuksen toteutumista arvioitaessa kuitenkaan oteta huomioon. 

 
Palkankorotusten toteuttaminen palkkahallinnossa toimihenkilöiden osalta 

 
- Laskentajärjestys: 

Työpaikkakohtaisena korotusajankohtana tehdään ensin edellä mainitut korotukset, 
sitten tarkistukset uusilla vaativuusluokkapalkoilla. 
 

- Vaativuusluokkapalkat: 
Uudet vaativuusluokkapalkat ovat liitteenä.  
 

Erilliset lisät toimihenkilöiden työehtosopimuksessa 
 

Erilliset lisät ovat 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alus-
ta seuraavat: 
 
Vuorotyölisän suuruus tunnilta on sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäi-
vä on 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen: 

 
Kuukausipalkan luontois- Iltavuoro  Yövuoro 
etuineen ollessa (€/kk) senttiä  senttiä 

     
alle 1859 159 298 
1859 - 1958 163 308 
1959 - 2054 168 316 
2055 - 2148 173 325 
2149 - 2241 179 338 
2242 - 2339 186 344 
2340 - 2435 189 351 
2436 - 2531 194 360 
2532 - 2628 197 367 
2629 - 2720 205 377 
2721 tai suurempi 209 385 

 
 
Kaivoslisä 
 
Maanalaista työtä vakituisesti suorittavalle toimihenkilölle maksetaan erillisenä vä-
himmäispalkkavertailuun kuulumattomana lisänä sen palkanmaksukauden päättymi-
seen asti, jonka päättymispäivä on 28.2.2014 tai lähinnä sen jälkeen 251 euroa kuu-
kaudessa, ja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2014 tai lähinnä sen jäl-
keen 254 euroa kuukaudessa. Mikäli toimihenkilö vakituisesti työskentelee osan, 
mutta yli puolet työajastaan maan alla, muodostetaan hänen kaivoslisänsä kertomal-
la maan alla keskimäärin kuukautta kohden suoritettujen työtuntien lukumäärä sen 
palkanmaksukauden päättymiseen asti, jonka päättymispäivä on 28.2.2014 tai lähin-
nä sen jälkeen 1,46 eurolla, ja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2014 
tai lähinnä sen jälkeen 1,48 eurolla. Siltä ajalta, jonka kaivoksessa vakinaisesti työs-
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kentelevä toimihenkilö työskentelee maan päällä, vähennetään kaivoslisästä mainit-
tuja ajankohtia vastaavasti 1,46 euroa tai 1,48 euroa tuntia kohden. Vastaavasti 
maksetaan kaivoksen maanpäällisiä töitä vakinaisesti suorittavalle toimihenkilölle 
kaivoslisänä mainittuja ajankohtia vastaavasti 1,46 euroa tai 1,48 euroa jokaiselta 
tunnilta, jonka hän työskentelee maan alla. 
 
Keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä 
 
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksi- tai yksivuorotyössä 
työskentelevälle toimihenkilölle maksetaan kultakin lauantaityövuorokauden aikana 
tekemältään säännöllisen työajan tunnilta erillinen lisä, jonka suuruus on sen pal-
kanmaksukauden päättymiseen asti, jonka päättymispäivä on 28.2.2014 tai lähinnä 
sen jälkeen 2,09 euroa ja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2014 tai lä-
hinnä sen jälkeen 2,11 euroa. 
 

 
 
TYÖEHTOSOPIMUSTEN ERÄISTÄ MUUTOKSISTA 
 
A. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus 
 
 
Palkkamääräykset  

 
Henkilökohtainen palkanosuus 
 
Sopimuksen solmimisen yhteydessä muutettiin henkilökohtaisen palkan osuuden määritys-
tä siten, että toimihenkilön henkilökohtainen palkanosuus on suuruudeltaan vähintään 3 % 
ja enintään 25 % toimihenkilön tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta. Ennen uusien määrä-
ysten käyttöönottoa työnantaja tarkistaa pätevyyden arviointijärjestelmän ja esimiehet teke-
vät pätevyyden arvioinnin tarkistetulla arviointijärjestelmällä. Työpaikkakohtaisesti toimi-
henkilöille määritettyjen henkilökohtaisten palkanosuuksien prosenttilukujen keskiarvo on 
11 - 17 prosentin välillä. Uuden työehtosopimuksen mukaiset määritykset tulee ottaa käyt-
töön viimeistään 1.6.2014.  
 
Sijaisuudet 
 
Täsmennettiin sijaisuuksia koskevia kirjauksia ja otettiin asiaa selventävä soveltamisohje 
työehtosopimukseen. 
 
Palkan maksaminen 
 
Työsopimuslain mukaan pääsääntö palkan maksusta on heinäkuun 2013 alusta lukien ol-
lut, että palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Työehtosopimukseen 
tehtiin lakimuutoksen edellyttämät korjaukset ja täsmennykset. 
 
 
Ikääntyneet työntekijät 
 
Työkaarimalli – toimenpiteitä työurien jatkamiseksi 
 
Liitot ovat laatineet yhteisen Teknologiateollisuuden työkaarimalli –julkaisun, jossa on esi-
merkkejä käytännön toimenpiteistä työurien pidentämiseksi. Toimenpiteet voivat liittyä esi-
merkiksi johtamiseen, työurien suunnitteluun, osaamiseen ja ammattitaitoon, työn muok-
kaamiseen ja erilaisiin työaikajärjestelyihin. Työkaarimalli -julkaisu on saatavissa Teknolo-
giateollisuuden kotisivulla www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat >työsuhdeasiain 
neuvonta ja ohjeet. 
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Työuran pidentäminen - kehityskeskustelu 
 
Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt toimihenkilö käyvät keskustelun niistä mahdollisista toi-
menpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen toimihenkilön työssä jatkamista. 
 
Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen 
 
Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt toimihenkilö voivat vuosittain sopia kirjallisesti, että työn-
tekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa 
voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja toimihenkilö 
sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan.   
 
Palvelusvuosilisä tai sen osa muunnetaan vapaaksi seuraavasti: 
 

Palvelusvuosilisä = vapaapäivien lkm kk-palkka / 21 
 
Vapaan ajalta maksetaan toimihenkilölle hänen säännöllisen työaikansa palkka. 
 
 
Työaikamääräykset 
 
Työajan lyhennysvapaiden korvaamisesta on nyt mahdollista sopia toimihenkilön kanssa 
työsuhteen aikana joko kalenterivuosi kerrallaan tai toistaiseksi. Asiasta otettiin selkiyttävä 
soveltamisohje työehtosopimukseen.   
 
 
Ohje lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista koskien toimihenkilöitä 
 
Liitot ovat laatineet lähettyihin työntekijöihin sovellettavan ohjeen keskeisistä, palkkaa, työ-
aikaa ja vuosilomaa koskevista määräyksistä teknologiateollisuudessa. Noudattamalla oh-
jeistusta työnantajat ja toimihenkilöt voivat varmistua siitä, että palkat ja työaika täyttävät 
Suomen lain vähimmäisvaatimukset. Ohje ei ole työehtosopimus tai sen osa. 
 
Ohje on tarkoitettu ulkomaisille yrityksille ja niiden toimihenkilöille, jotka saapuvat työsken-
telemään Suomeen ja joita koskee laki lähetetyistä työntekijöistä. Ohje on hyödyllinen myös 
tilaajayrityksille sekä työsuojeluviranomaisille. Lähetettyjä työntekijöitä on kolmenlasia: ul-
komaisen alihankintayrityksen työntekijät (alihankinta); työntekijät, joka lähetetään työhön 
samaan yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yritykseen (ulkomaankomennus) sekä 
ulkomaisen vuokratyöyrityksen työntekijät (vuokratyöntekijä). Ohje on saatavissa Teknolo-
giateollisuuden kotisivulla www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat >työsuhdeasiain 
neuvonta ja ohjeet. 
 
 
 
Kehityshankkeita 
 
Liittojen välillä on sovittu lukuisista työehtomääräysten ja yleisemmin työelämää koskevista 
kehityshankkeista. Näiden tavoitteissa on myös merkittäviä työnantajaintressejä. Eräitä 
keskeisimpiä ovat palkkamääräysten kehittäminen, henkilöstöedustuksen toimivuus, työ-
aikajoustoja koskevien sopimusmääräysten toimivuus ja työaikapankkien käyttö sekä toimi-
vuus työpaikoilla.   
 
Edellä mainittujen kehityshankkeiden lisäksi liitot jatkavat työskentelyä työhyvinvoinnin se-
kä tasa-arvon edistämiseksi.  
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B. Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 
 
Työhyvinvointi ja ikääntyneet työntekijät 
 
Toimenpiteitä työurien jatkamiseksi 
 
Liitot jatkavat käynnissä olevan Hyvä työ - pidempi työura -hankkeen tukemista. Lisäksi lii-
tot edistävät työkaarimallin käyttöönottoa työpaikoilla. Malli soveltuu koko työpaikan henki-
löstön huomioimiseen, vaikka YTN ei ole ollut mukana mallin rakentamisessa. Teknologia-
teollisuus on yhdessä Metallityöväen Liitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa laatinut Tek-
nologiateollisuuden työkaarimalli –julkaisun, jossa on esimerkkejä käytännön toimenpiteistä 
työurien pidentämiseksi. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi johtamiseen, työurien suun-
nitteluun, osaamiseen ja ammattitaitoon, työn muokkaamiseen ja erilaisiin työaikajärjeste-
lyihin. Työkaarimalli -julkaisu on saatavissa Teknologiateollisuuden kotisivulla 
www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat >työsuhdeasiain neuvonta ja ohjeet. 
 
Työuran pidentäminen - kehityskeskustelu 
 
Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt ylempi toimihenkilö käyvät keskustelun niistä mahdollisis-
ta toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen ylemmän toimihenkilön työssä jatkamista. 
 
 
Työaikamääräykset 
 
Täsmennettiin työehtosopimuksen säännöllistä työaikaa koskevaa määritelmää ja otettiin 
työehtosopimuksen liitteeksi pöytäkirja työaikapankeista. Paikallisesti sopimalla on ollut ai-
kaisemminkin mahdollista rakentaa yrityksen ja ylempien toimihenkilöiden tarpeisiin sovel-
tuva työaikapankki. Nyt liitteeksi otetussa pöytäkirjassa annetaan selkeitä ohjeita siihen, mi-
tä on huomioitava työaikapankista sovittaessa.  
 
Luottamushenkilö 
 
Työehtosopimuksen pykälä 11, joka määrittelee luottamushenkilön valintaa, asemaa, oike-
uksia ja velvollisuuksia, on kirjoitettu kokonaan uuteen järjestykseen. Pykälä on selkeäm-
min luettavissa ja samalla on täsmennetty luottamushenkilön valintaan liittyviä määräyksiä 
sekä luottamushenkilölle annettavien tilastotietojen sisältöjä.  
 
Yksittäiselle ylemmälle toimihenkilölle on nyt annettu oikeus kieltää häntä koskevan palkka-
ryhmän tai vaativuusluokan antaminen luottamushenkilölle, jos tällainen järjestelmä on käy-
tössä ja tiedot muutoin olisi luottamushenkilölle annettava. 
 
Etätyö 
 
Työehtosopimuksen liitteeksi otettiin etätyötä koskeva ohje, joka ei ole työehtosopimuksen 
osa.  
 
Kehityshankkeita ylempien toimihenkiöiden työehtosopimuksen osalta 
 
Liittojen välillä on sovittu lukuisista työehtomääräysten ja yleisemmin työelämää koskevista 
kehityshankkeista. Näiden tavoitteissa on myös merkittäviä työnantajaintressejä. Eräitä 
keskeisimpiä ovat henkilöstöedustuksen toimivuus, paikallisen sopimisen edistäminen mat-
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ka-ajan osalta sekä riita-asioiden käsittelyn kehittäminen. Edellä mainittujen kehityshank-
keiden lisäksi liitot jatkavat työskentelyä työhyvinvoinnin sekä tasa-arvon edistämiseksi.  
 
 
Lisätiedot 
 
Lisätietoja eri työehtosopimuksista saa Teknologiateollisuuden työmarkkinapäivystyksestä  
puh. (09) 1923 222. 
 
TES-tilaukset 
 
Painettujen työehtosopimusten tilaamisesta tiedotamme erillisellä jäsentiedotteella. Työeh-
tosopimukset tullaan tallentamaan pdf-muodossa Teknologiateollisuuden kotisivulle 
www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat > työehtosopimukset. 
 
Terveisin 
 
Risto Alanko 
varatoimitusjohtaja 
Teknologiateollisuus ry 
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LIITE  
 
Toimihenkilöiden vaativuusluokkapalkat 
 
Vaativuusluokkapalkkoina noudatetaan sen palkanmaksukauden päättymiseen asti, jonka päättymispäi-
vä on 28.2.2014 tai lähinnä sen jälkeen, 24.10.2011–31.10.2013 voimassa olleen työehtosopimuksen 
4 §:n 2.2 kohdan mukaisia, 1.11.2012 alkaen noudatettuja vaativuusluokkapalkkoja. 
 
Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen 
jälkeen (€/kk): 
 
 

Toimen vaativuuspis-
teet 

 

Vaativuusluokka Viikkotyöaika 
37,5 h/vko palkka €/kk 

Viikkotyöaika 
40 h/vko palkka €/kk 

100−129 1 1502 1514 
130−159 2 1634 1647 
160−189 3 1778 1792 
190−219 4 1934 1950 
220−249 5 2105 2122 
250−279 6 2290 2308 
280−309 7 2491 2511 
310−339 8 2711 2732 
340−369 9 2949 2973 
370−400 10 3209 3234 

 
 
Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2015 tai lähinnä sen 
jälkeen (€/kk): 
 
 

Toimen vaativuuspis-
teet 

 

Vaativuusluokka Viikkotyöaika 
37,5 h/vko palkka €/kk 

Viikkotyöaika 
40 h/vko palkka €/kk 

100−129 1 1514 1526 
130−159 2 1647 1660 
160−189 3 1792 1807 
190−219 4 1950 1966 
220−249 5 2121 2138 
250−279 6 2308 2327 
280−309 7 2511 2531 
310−339 8 2732 2754 
340−369 9 2973 2997 
370−400 10 3234 3260 

 
 

Jos työaika poikkeaa edellä mainituista viikkotyöajoista, on se otettava huomioon vaativuusluokkapal-
kassa. 
 
 

 


