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Työntekijöitä koskevat työehtosopimukset vuosille 2013-2016 
 

 
Teknologiateollisuus on uudistanut työntekijöitä, toimihenkilöitä ja ylempiä toimi-
henkilöitä koskevat työehtosopimuksensa. Tässä jäsentiedotteessa selvitetään työn-
tekijäsopimusten keskeiset muutokset. Toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöi-
den 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 yleiskorotusta, kun asia tode-
taan korotuksen yhteydessä. 
  
TES-muutoksia selvitetään lisäksi 20 paikkakunnalla 5.-14.11.2013 välisenä aikana 
pidettävissä tiedotustilaisuuksissa, joista olemme lähettäneet 24.10.2013 erillisen 
kutsun jäsenyrityksillemme. 
  
Uudet työehtosopimukset tulevat olemaan Teknologiateollisuuden kotisivuilla, osoit-
teessa www.teknologiateollisuus.fi – Työmarkkinat - Työehtosopimukset. 
 

Uudistetut sopimukset 
 
Teknologiateollisuus ry:n sekä toisaalta Metallityöväen Liitto ry:n välillä on allekirjoitettu 
seuraavat työehtosopimukset: 
 
- teknologiateollisuuden työehtosopimus  (Teknologiateollisuus – ML ) 
- malmikaivosten työehtosopimus (Teknologiateollisuus – ML ) 

 
 Lisäksi Sähköalojen ammattiliitto ry:n kanssa on allekirjoitettu 
 

- teknologiateollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus (Teknologiateol-
lisuus – Sähköliitto)  

 
Kaikkien työehtosopimusten voimassaolo alkaa 1.11.2013 ja päättyy 31.10.2016. Työehto-
sopimusten sisältöä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.11.2013, ellei asianomaisissa 
sopimuskohdissa 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. 
 

http://www.teknologiateollisuus.fi/


2 
 
 
 
 

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 
neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, voivat sopijaosapuolet irtisanoa työehtosopi-
muksen päättymään 31.10.2015.  
 

Palkkojen korottaminen 
 
Työehtosopimuksissa on sovittu ensimmäisen ja toisen sopimusvuoden palkankorotuksis-
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.  
 
Pääluottamusmiehen kanssa käytävissä neuvotteluissa pyritään sopimaan työpaikan tilan-
netta ja tarpeita sekä tuottavuuden kehittämistä vastaavasta palkkaratkaisusta.  
 
Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 2013 (1. 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 ai-
ka- ja suorituspalkkoihin. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 30.11.2013 
mennessä. Käsittelyajan jatkamisesta on mahdollista sopia paikallisesti. 

 
2. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, aika- ja suorituspalkkoja korotetaan 12 sent-

tiä/tunti tai 20 euroa/kuukausi yleiskorotuksella. Korotukset toteutetaan työnantajan 
päättämänä ajankohtana viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan pal-
kanmaksukauden alusta. 

 
 Kaikki työehtosopimuksen voimassaoloaikana toteutetut palkankorotukset – myös 

yksilölliset – toteuttavat yleiskorotusta, kun asia todetaan korotuksen yhteydessä. 
Peruspalkkojen uudelleenmäärityksistä aiheutuvia muutoksia ei korotuksen toteutu-
mista arvioitaessa kuitenkaan oteta huomioon. 

 
(Sähköalantyöntekijöitä koskevasta palkantarkistukseen liittyvästä paikallisesta neuvottelu- 
ja sopimismenettelystä kerrotaan tuonnempana. Tarkennuksessa on kyse metallin ja säh-
kön prosessien yhteensovittamisesta.) 
 
Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 2014 (2. 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-
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tä tekijöistä on sovittu. Suosituksena ovat henkilökohtaiset, porrastetut korotukset ai-
ka- ja suorituspalkkoihin. Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa 31.10.2014 
mennessä. Käsittelyajan jatkamisesta on mahdollista sopia paikallisesti. 

 
2. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, aika- ja suorituspalkkoja korotetaan 0,4 % 

yleiskorotuksella. Korotukset toteutetaan työnantajan päättämänä ajankohtana vii-
meistään 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. Peruspalkkojen uudelleenmäärityksistä aiheutuvia muutoksia ei korotuksen 
toteutumista arvioitaessa kuitenkaan oteta huomioon. 

 
Palkankorotusten toteuttaminen palkkahallinnossa 

 
- Laskentajärjestys: 

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

- Työkohtaiset palkat: 
Uudet työkohtaiset palkat ovat liitteenä. Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työ-
paikkakohtaisen palkankorotuksen ajankohdasta lukien. 
 

- Keskituntiansion korottaminen: 
Käytettäessä keskituntiansiota palkankorotuksen voimaantulon jälkeen on tuntipalk-
kaisen työntekijän keskituntiansiota korotettava siten, että siinä tulee huomioon ote-
tuksi palkankorotus siltä osin kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly. Keskituntiansiota 
korotetaan palkankorotuksen voimaantulon jälkeen palkankorotuksen verran.  

 
Erilliset lisät 
 

Erilliset lisät ovat 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alus-
ta seuraavat: 
 
Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa  enintään 57 senttiä/t 
Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus  vähintään 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 

 
 

Työehtosopimusten eräistä muutoksista 
 
Työehtosopimuksen rakenteen ja ulkoasun uudistus (layout) 
 
Työehtosopimuksen rakenne ja ulkoasu on uudistettu. Tavoitteena on ollut koostaa työeh-
tosopimus selkeämmin, lyhyemmin ja yksikertaisemmin sekä kehittää sen ulkoasua. Uudis-
tus ei muuta työehtosopimuksen sisältöä tai vakiintuneita käytäntöjä. 
 
Rakenneuudistuksen myötä aikaisemmasta pykälöinnistä on luovuttu. Uusi työehtosopimus 
jakautuu yhdeksään osioon, joissa on lukuja, kohtia ja alakohtia. Työehtosopimuksen al-
kuun on liitetty ajankohtaista-osio, jossa selostetaan keskeiset sopimusmuutokset sekä 
muut ajankohtaiset asiat. Työehtosopimukseen liitteenä aiemmin olleista keskusjärjestöso-
pimuksista on irtauduttu ja niiden määräykset on otettu tarpeellisilta osin osaksi työehtoso-
pimusta. 
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Uudistettu työehtosopimus toteutetaan myös asianmukaisin ominaisuuksin varustettuna in-
ternet-sovelluksena ja mahdollisesti siihen liittyvänä mobiilisovelluksena. 
 
Vuokratyövoiman käyttö 
 
Vuokratyövoiman käytön rajoitukset poistuvat lukuun ottamatta tilanteita, joissa omaa työ-
voimaa lomautetaan tai irtisanotaan. 
 
Tarkempaa ohjeistusta vuokratyövoiman käytöstä on liittojen yhteisessä vuokratyöoppaas-
sa. 
 
Työnantajavelvoitteiden täyttämiseen liittyvä yritysten yhteistyö 
 
Käyttäjä- ja vuokrayrityksen tulee yhteistyössä huolehtia työnantajavelvoitteiden täyttämi-
sestä. Jos vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen omien, vastaavaa työtä tekevien työn-
tekijöiden työsuhteissa sovelletaan teknologiateollisuuden työehtosopimusta, käyttäjäyrityk-
sen on annettava vuokrayritykselle kirjallisesti tai sähköisesti kaikki tarpeellinen tieto, jotta 
se voi määritellä työntekijöidensä keskeiset työehdot käyttäjäyrityksessä sovellettavien pe-
riaatteiden mukaisesti.  
 
Oman työvoiman käytön vähentäminen ja vuokratyö   
 
Työnantaja ei saa lomauttaa tai irtisanoa omia työntekijöitään vuokratyövoiman käytön 
vuoksi. Työn vähentyessä on ensin luovuttava vuokratyöntekijöiden käytöstä ja vasta sen 
jälkeen lomautetaan tai irtisanotaan työnantajan omassa palveluksessa olevia vastaavaa 
työtä tekeviä työntekijöitä. Työnantajan on keskeytettävä tai peruttava omien työnteki-
jöidensä lomautukset ennen vuokratyövoiman käyttöä, jos lomautettujen työntekijöiden 
ammattitaitoa vastaavaa työtä on tarjolla. Vuokratyöntekijöitä voidaan kuitenkin edelleen 
tarvita erityistä ammattitaitoa edellyttäviin tehtäviin tai tehtäviin, joissa työnantajan oma 
henkilöstö ei vakiintuneesti työskentele. 
 
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 vä-
hemmän kuin 6 kuukautta, vuokratyövoiman käyttö on oikeutettua vain työnantajan toimin-
taedellytyksissä tänä aikana tapahtuneiden ennakoimattomien muutosten vuoksi. Työnan-
tajan tulee selvittää pääluottamusmiehelle edellä tarkoitetut toimintaedellytyksien muutok-
set. 
 
Käyttäjäyrityksen pääluottamusmies vuokratyöntekijän edustajana 
 
Käyttäjäyrityksen pääluottamusmies voi toimia vuokratyöntekijän edustajana erillisellä val-
tuutuksella. 
 
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. 
 

http://www.teknologiateollisuus.fi/
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Työuran pidentäminen - kehityskeskustelu 
 
Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahdollisista toimen-
piteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista. 
 
Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen 
 
Työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä voivat vuosittain sopia kirjallisesti, että työnteki-
jän ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa 
voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkastusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja työntekijä so-
pivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan.  
Vapaan ajalta maksetaan työntekijälle keskituntiansiota vastaava korvaus. Pääluottamus-
miehelle annetaan selvitys vaihtokäytännöistä yrityksessä. 
 
Sairauspoissaolojen vähentäminen ja omailmoituskäytäntö 
 
Osana työpaikkakohtaisia sairauspoissaolojen vähentämistoimenpiteitä voidaan paikalli-
sesti sopia oma ilmoitus –menettelyn käyttöönotosta työpaikalla. Sopimus voi koskea enin-
tään kolme vuorokautta kestäviä työntekijän omia poissaoloja. Sopimus on tehtävä kirjalli-
sesti pääluottamusmiehen kanssa.  
 
Sovittavia asioita voivat olla mm. keitä sopimus koskee, ilmoitusta koskevat menettelytavat, 
kuinka toimitaan sairauden jatkuessa, mahdolliset rajoitukset hyväksyttävien poissaolojen 
määrään, työnantajan oikeus määrätä työntekijä lääkärin tarkastettavaksi, väärinkäytösten 
ennakointia sekä mahdollisuus poiketa sairausajan palkan maksuperusteista ilmenneissä 
väärinkäytöstilanteissa. 
 
Vuosiloman aikana sairastuneella työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi ensimmäi-
sestä sairauspäivästä alkaen, jos hän sitä nimenomaisesti pyytää. Karenssin poistuminen 
koskee kaikkia 1.10.2013 jälkeen pidettäviä vuosilomia. Työnantajan on ohjeistettava työn-
tekijöitä menettelytavoista, mukaan lukien vaadittavasta lääkärintodistuksesta. Työnantajal-
la on oikeus saada vuosiloman aikana alkavasta työkyvyttömyydestä lääkärintodistus, vaik-
ka yrityksen käytäntönä muutoin olisi, että lyhyistä poissaoloista ei vaadita todistusta. 
 
Työvoiman vähentämisjärjestys 
 
Työnantajan velvollisuutta noudattaa vähentämisjärjestystä taloudellisiin ja tuotannollisiin 
syihin perustuvien irtisanomisten ja lomauttamisten yhteydessä on täsmennetty. Tärkeänä 
pidetään ammattitaitoista työntekijää, jolla on myös muita yrityksen toiminnalle merkityksel-
lisiä kykyjä. 
 
Ammatillinen koulutus vapaa-ajalla 
 
Jos ammatillinen koulutus järjestetään säännöllisen työajan ulkopuolella, maksetaan koulu-
tuksen ajalta henkilökohtaisen aikapalkan suuruinen korvaus. Koulutusaikaa ei kuitenkaan  
lueta työajaksi. 
 
Isyysvapaa 
 
Palkallisen isyysvapaan enimmäismäärä on säilynyt 6 päivänä. Rajoitus maksaa isyysva-
paan palkkaa vain ensimmäisen isyysvapaajakson osalta on poistunut. 
 

Ohje lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista 
 
Liitot ovat laatineet lähettyihin työntekijöihin sovellettavan ohjeen keskeisistä palkkaa, työ-
aikaa ja vuosilomaa koskevista määräyksistä teknologiateollisuudessa. Noudattamalla oh-
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jeistusta työnantajat ja työntekijät 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 työntekijöille, jotka saapuvat työskente-
lemään 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 saatavilla Teknologia-
teollisuuden kotisivulla www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat >työsuhdeasiain 
neuvonta ja ohjeet. 
 
 

Ennakoiva yhteistoiminta 
 
Työpaikan ennakoiva yhteistoiminta luo pohjan jatkuvalle kehitystoiminnalle. Liitot ovat val-
mistelleet aineiston, jolla työpaikkoja kannustetaan vahvistamaan laadukasta tiedon kulkua 
kaikkiin suuntiin. Sitoutuminen säännölliseen keskusteluun yrityksen tilasta ja tulevaisuuden 
näkymistä edistää keskinäistä luottamusta, varautumista muutoksiin sekä yhteisten tavoit-
teiden asetantaa. 
 
Työpaikkojen käytettävissä on myös liittojen neuvottelema paikallisen sopimuksen malli, jol-
la sovitaan säännöllisesti käytävistä keskusteluista koskien yrityksen taloudellista tilaa sekä 
tilauskannan ja työllisyyden kehitysnäkymiä. Lisäksi sovitaan etukäteen tilapäiseen, odot-
tamattomaan lomauttamiseen liittyvistä menettelytavoista. Aineistot ovat saatavilla liittojen 
kotisivuilla www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat >työsuhdeasiain neuvonta ja oh-
jeet. 
 
Liitot tarjoavat myös yrityskohtaista ”Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu” –valmennusta, jonka 
tarkoituksena on antaa virikkeitä ja uusia näkökulmia työpaikkatason yhteistoiminnan laa-
dun parantamiseksi. Esite valmennuksesta löytyy liittojen kotisivuilta. 
 
 

Sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus 
 
Jos työpaikalla noudatetaan teknologiateollisuuden sähköalantyöntekijöiden työehtosopi-
musta, on syytä huomioida palkankorotuksien osalta sähköalan pääluottamusmiehen rooli 
paikallisissa neuvotteluissa ja sopimisessa. 
 
Paikallinen palkkaratkaisu pyritään saamaan yhdenmukaiseksi työpaikan kaikkia työnteki-
jöitä koskien. Sähköalan pääluottamusmiehelle on myös varattava tilaisuus olla asiaa työ-
paikkatasolla käsittelemässä ja sopimassa. Viime kädessä sähköalantyöntekijät voivat teh-
dä omankin paikallisen palkkaratkaisun, mutta se ei voi lähtökohtaisesti poiketa metallityön-
tekijöiden vastaavasta ratkaisusta korotusten ajankohdan ja kustannusvaikutuksen osalta. 
 
Tekstimuutoksista. 
 
Pitkän valmistelun tuloksena sovittiin sähköalantyöntekijöiden työehtosopimuksen uudesta 
soveltamisalamääräyksestä. Soveltamisala pohjautuu ammattialaperiaatteeseen, jolloin 
työntekijän työtehtävien laatu määrittää työehtosopimuksen soveltuvuuden. Soveltamisala-
määräykseen sisältyy myös lisäkriteereitä koskien mm. yrityksen tarkempaa toimialaa ja or-
ganisoitumista sekä työntekijän pätevyyttä ja työn kuvausta kuten myös työpaikan sähkö-
alantyöntekijöiden lukumäärää. Jos uusi soveltamisalamääräys merkitsee muutosta yrityk-
sessä tai sen osassa sovellettaviin työehtosopimuksiin, muutos astuu voimaan vasta 
1.1.2015. 
 

http://www.teknologiateollisuus.fi/
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Pääsääntöisesti sähköalantyöntekijöiden työehtosopimus sisältää samat muutokset kuin 
teknologiateollisuuden ns. pääalan työehtosopimus. Erikseen on kuitenkin sovittu sähkö-
alan pääluottamusmieheltä pyydettävästä lausunnosta, joka liitetään työsuojeluviranomai-
selle toimitettavaan hätätyöilmoitukseen. Lisäksi on suositeltu paikalliset sopimukset tehtä-
vän kirjallisessa muodossa luottamusmiehen kanssa. Sähköalan pääluottamusmiehelle 
maksetaan kuukausikorvausta pääalan sopimuksesta poikkeavan taulukon perusteella.  
 

Kehityshankkeita 
 
Liittojen välillä on sovittu lukuisista työehtomääräysten ja yleisemmin työelämää koskevista 
kehityshankkeista. Näiden tavoitteissa on myös merkittäviä työnantajaintressejä. Eräitä 
keskeisimpiä ovat palkkamääräyksien kehittäminen, henkilöstöedustuksen ja työrauhamää-
räysten toimivuus, työehtosopimuksen edustavuus varsinkin yritysverkostoissa sekä työ-
paikkatasolla määriteltävien työehtojen oikea laajuus ja kelpoiset tahot niiden sopimiseen.   
 

Lisätiedot 
 
Lisätietoja saa Teknologiateollisuuden työmarkkinapäivystyksestä  puh. (09) 1923 222. 
 

TES-tilaukset 
 
Painettujen työehtosopimusten tilaamisesta tiedotamme erillisellä jäsentiedotteella. Työeh-
tosopimukset ovat pdf-muodossa Teknologiateollisuuden kotisivulla 
www.teknologiateollisuus.fi > työmarkkina-asiat > työehtosopimukset. 
 
Terveisin 
 
Risto Alanko 
varatoimitusjohtaja 
Teknologiateollisuus ry 

http://www.teknologiateollisuus.fi/
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LIITE  
 
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 2238 
 
 
Työnvaativuusryhmä tuntipalkat kuukausipalkat 

  snt/t euroa/kuukausi 
KR I 869 1515 
KR II 1006 1754 
KR III 1165 2030 
 
Muu paikallisesti sovittu työnvaativuuden määrittämistapa 
 tuntipalkat kuukausipalkat 

  snt/t euroa/kuukausi 
alaraja 869 1515 
yläraja 1284 2238 
 
 
Työkohtaiset palkat otetaan käyttöön työpaikkakohtaisen palkankorotuksen ajankohdasta lukien 
 
 

 


