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1. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden 
työehtosopimus 
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• Uutta työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos 2.11.2017

• Sopimuskausi 2.11.2017 – 31.10.2020

• Sisältöä koskevat muutokset voimaan pääsääntöisesti 2.11.2017 ellei 
asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta muuta 
sovittu

• Työehtosopimuksen erityinen irtisanomisperuste:
– mikäli  liitot eivät pääse sopimukseen 3. vuoden korotuksista ja 

kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä 
31.5.2019 mennessä sopimus on irtisanottavissa päättymään 
31.10.2019 

1. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden 
työehtosopimus
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2. Palkkaratkaisu



Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti
• Neuvottelut käydään työpaikan toimihenkilöiden luottamusmiehen kanssa
• Neuvottelut aidosti yritys- tai työpaikkatasolla

– palkkaratkaisu voidaan mitoittaa yrityksen tilanteen mukaan
– neuvottelun pohjaksi käydään läpi

• talous-, tilauskanta-, työllisyystilanne
• kustannuskilpailukyky markkinoilla
• tuottavuuden kehittäminen

– keskustellaan avoimesti ja perustellen yrityksen tai työpaikan tilanteesta 
– palkanmuodostuksen kannustavuus, palkkaporrastuksen oikeudenmukaisuus

• Paikallista ratkaisua edesauttaa 
– avoin tiedottaminen
– yhteinen näkemys yrityksen tilanteesta, palkitsemisen kannustavuudesta ja 

oikeudenmukaisuudesta 
• koskee yrityksen johtoa, esimiehiä, luottamusmiehiä ja toimihenkilöitä

– johdon, esimiesten ja luottamusmiesten johdonmukainen toiminta. 



Talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne
• Hyvissä ajoin ennen paikallisen neuvotteluiden aloittamista työnantaja 

toimittaa luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, 
tilauskanta ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta 
kehittymisestä

• Neuvottelujen pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös 
palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista

• Talouteen liittyvät, ajantasaiseen raportointiin perustuvat tunnusluvut 
kuvaavat yleensä

• toiminnan laajuutta
• kannattavuutta
• maksuvalmiutta
• vakavaraisuutta

• Talousanalyysin tarkoituksena on hahmottaa yrityksen tulevaisuuden 
taloudelliset lähtökohdat



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



Palkitsemisen kannustavuus

• Kannustaa toimihenkilöä 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 ja palkkausjärjestelmän ylläpito



Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti

Yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilanteen tarkastelu

• Palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus, 
tuottavuuden kehittyminen

• Työpaikan tarpeita vastaava ratkaisu

Sovitaan luottamusmiehen kanssa 
palkankorotuksen

•Toteutustapa

•Ajankohta

•Suuruus

Paikallisen ratkaisun 
toteutus

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista:

Paikallinen palkkaratkaisu: Ellei paikallista  palkkaratkaisua:

1.1.2018

Yleiskorotus 1,1 %

0,5 % yritys-tai 
työpaikkakohtainen erä

1.1.2019

Yleiskorotus 0,9 %

0,7 % yritys-tai 
työpaikkakohtainen erä
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Palkankorotusten kohdentaminen palkkausjärjestelmän 
mukaisesti



Paikallinen palkkaratkaisu 2018 (2019)
• Jos neuvotteluissa löytyy paikallinen ratkaisu, luottamusmiehen 

kanssa sovitaan 15.12.2017 (14.12.2018) mennessä 
palkankorotusten
– toteutustapa
– ajankohta
– suuruus

• Paikallisen ratkaisun taso on avoin
• Käsittelyaikaa voidaan paikallisesti sopien jatkaa 

– Tällöin tulee sopia etukäteen siitä, miten menetellään, jos 
jatkoajallakaan ei päästä yksimielisyyteen

• Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa selvitys 
paikallisesti sovitun palkkaratkaisun tai erän kohdentamisesta
– toimihenkilöiden lukumäärä
– kuinka moni on saanut korotuksen
– keskimääräisen korotuksen suuruus
– toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä



Palkankorotukset ellei paikallisesti sovita

Vuosi 2018
• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.1.2018 tai sen lähinnä 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• 1,1 % suuruisena yleiskorotuksena ja
• 0,5 % suuruisena eränä henkilökohtaisiin palkankorotuksiin

Vuosi 2019
• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.1.2019 tai sen lähinnä 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• 0,9 % suuruisena yleiskorotuksena ja
• 0,7 % suuruisena eränä henkilökohtaisiin palkankorotuksiin



Erän jakaminen 

• Erä lasketaan molempina vuosina toimihenkilöiden joulukuun 
palkkasummasta (kuukausipalkka luontoisetuineen)

• Työnantaja jakaa erästä kullekin toimihenkilölle henkilökohtaisen 
korotuksen kuukausipalkkaan

• Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea 
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista 
palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, 

• Tukea työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista. 
• Toimihenkilöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla 

ohjaavana tekijänä henkilökohtaisten korotusten jakamisessa. 
• Suuremmat korotukset ohjataan toimihenkilöille, joiden 

yrityskohtainen palkanosuus suhteessa henkilökohtaiseen 
palkanosuuteen on keskivertosuhdetta pienempi. 
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Palkankorotusten kohdentaminen palkkausjärjestelmän 
mukaisesti



Selvitys erän jakamisesta (edellytys jakamiselle)

• Erän jako tulee selvittää luottamusmiehelle ennen käyttöönottoa. 
Mikäli luottamusmiestä ei ole valittu, työnantajan on tehtävä selvitys 
koko henkilöstölle. 

• Mikäli selvitystä ei koko henkilöstölle ole tehty 31.12.2017 ja/tai 
31.12.2018 mennessä, jaetaan erä yleiskorotuksena.
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Vaativuusluokkapalkat 1.1.2018

Laskentajärjestys: 1a) työpaikkakohtainen ratkaisu tai
1b) yleiskorotus 
2) tarkistus uusilla vaativuusluokkapalkoilla
3) erä

Toimen 
vaativuuspisteet

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

Viikkotyöaika
40 h/vko palkka €/kk

100−129 1 1539 1551
130−159 2 1674 1687
160−189 3 1822 1836
190−219 4 1982 1998
220−249 5 2157 2173
250−279 6 2346 2365
280−309 7 2553 2573
310−339 8 2777 2799
340−369 9 3022 3045
370−400 10 3288 3313
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Vaativuusluokkapalkat 1.1.2019

Laskentajärjestys: 1a) työpaikkakohtainen ratkaisu tai
1b) yleiskorotus 
2) tarkistus uusilla vaativuusluokkapalkoilla
3) erä

Toimen 
vaativuuspisteet

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

Viikkotyöaika
40 h/vko palkka €/kk

100−129 1 1553 1565
130−159 2 1690 1703
160−189 3 1838 1853
190−219 4 2000 2016
220−249 5 2176 2193
250−279 6 2368 2386
280−309 7 2576 2596
310−339 8 2803 2824
340−369 9 3049 3073
370−400 10 3318 3343
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Erilliset lisät
• Erillisiä lisiä korotetaan 1.1.2018 lukien 3,2 % 
• Kaivoslisä on sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 

1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen 263 euroa kuukaudessa / 1,54 euroa 
tunnissa.

• Keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä on sen 
palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.1.2018 tai lähinnä 
sen jälkeen 2,19 euroa tunnissa.

• Vuorolisät 1.1.2018 alkaen 

Kuukausipalkka 
luontoisetuineen ollessa 
(€/kk)

Iltavuorolisä
senttiä

Yövuorolisä 
senttiä 

alle 1927 165 309
1927 - 2029 169 319
2030 - 2129 174 327
2130 - 2226 180 336
2227 - 2323 186 350
2324 - 2424 193 356
2425 - 2523 196 364
2524 - 2623 201 374
2624 - 2723 204 381
2724 - 2819 213 391

2820
suure
mpi 217 399
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3. Tekstikysymykset
3.1 Henkilökohtainen palkanosuus
3.2 Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen
3.3 Säännöllinen työaika
3.4 Lisä- ja ylityö
3.5 Perhevapaat
3.6 Varaluottamusmies
3.7 Lomauttaminen
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3.1 Henkilökohtainen palkanosuus
• Henkilökohtainen palkanosuus on suuruudeltaan vähintään 5 % ja 

enintään 26 % toimihenkilön tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta

• Työpaikkakohtaisesti henkilökohtaiset palkanosuuden prosenttilukujen 
keskiarvo on 11 – 17 prosentin välillä

• Uusittujen määräysten käyttöönotto viimeistään 1.6.2018 
– työnantaja tarkastaa ja tekee tarvittavat muutokset 

työpaikkakohtaiseen pätevyyden arviointijärjestelmään
– arviointijärjestelmä käsitellään toimihenkilöiden edustajan kanssa
– esimiehet arvioivat toimihenkilöiden pätevyyden ajantasaisella 

arviointijärjestelmällä
– uudet prosenttiluvut käyttöön uusien arviointien perusteella
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3.2 Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen

• Poistettiin ikäraja palvelusvuosilisän vaihtamisesta vapaaseen

• Työnantaja ja toimihenkilö voivat vuosittain sopia, että toimihenkilön 
ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan 
vapaaseen. Ei subjektiivista oikeutta vapaaseen. 

• Vapaa voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkistusajankohdan jälkeen. 
• Työn- antaja ja toimihenkilö sopivat vapaan ajankohdasta tai 

menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan.
• Sopimus on tehtävä kirjallisesti.
• Vapaaksi vaihdettua palvelusvuosilisää pidetään työssäolon veroisena 

aikana vuosiloman ansainnassa.
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3.2 Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen

• Jos palvelusvuosilisä vaihdetaan vapaaksi, muunnetaan 
palvelusvuosilisä tai sen osa vapaaksi seuraavasti:

• Mikäli toimihenkilölle on kertynyt täysi vuosiloma, palvelusvuosilisää 
vastaava määrä vapaapäiviä on enintään:
– 10 mutta ei 15 vuotta 3,15 päivää
– 15 mutta ei 20 vuotta 6,3 päivää
– 20 mutta ei 25 vuotta 9,45 päivää
– 25 vuotta tai enemmän 12,6 päivää

Palvelusvuosilisä
= vapaapäivien lkm

kk-palkka / 21
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3.3 Säännöllinen työaika

• Täsmennetty liukuvan työajan määräystä mm. työajan seurannan 
osalta

• Keskimääräinen säännöllinen työaika työnantajan määräyksellä
– Tasoittumisjaksoja päivä- ja keskeytyvässä kaksivuorotyössä 

pidennetty neljään kuukauteen
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3.4 Lisä- ja ylityö

• Lisä- ja ylityöstä maksettava palkka korotusosineen mahdollista sopia 
kiinteänä kuukausikorvauksena
– Työsuhteen aikana
– Pohjana lisä- ja/tai ylityön arvioitu määrä, 
– Vastaava erillinen kiinteä kuukausikorvaus

• Viikoittaista ylityötä koskevaan määräykseen (12 § 3. kohta) 
työssäoloon rinnastettava aika. Lisätty seuraavat:
– Liukumavapaa
– palvelusvuosilisävapaa



26

3.5 Perhevapaat
• Sovittu vapaaehtoisesta yhteydenpidosta perhevapaan 

aikana
• Tarkoituksena helpottaa työhönpaluuta
• Työnantajan tulee perehdyttää perhevapaalta palaava 

työpaikalla tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden vaikutuksiin 
toimihenkilön työtehtäviin
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3.6 Varaluottamusmies

• Mahdollisuus osallistua neuvotteluihin luottamusmiehen lisäksi
– Toimihenkilöryhmää koskevat neuvottelut
– Kun neuvotteluissa useampia työnantajan edustajia
– Kun neuvotteluissa ei ole toimihenkilöiden luottamusmiehen 

lisäksi muita henkilöstön edustajia
– Neuvotteluihin tarvittava vapautus työstä ja varataan 

tilaisuus vaihtaa tietoja ennen neuvotteluita
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3.6 Varaluottamusmies

• Varaluottamusmiehen tehostettu irtisanomissuoja 
– Vähintään 30 edustettavaa toimihenkilöä
– Voidaan irtisanoa vain, kun merkittävä osa 

varaluottamusmiehen työtehtävistä päättyy, eikä työnantaja 
voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai 
hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun 
työhön 
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3.7 Lomauttaminen

• Lomauttamisilmoitusaika kaikissa tapauksissa 14 päivää, ellei 
lomauttamisen yhteydessä muuta sovita

• Lomautetun toimihenkilön oikeus irtisanomisajan palkkaan
• Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen päättymään 

lomautuksen aikana
– Toimihenkilö on oikeutettu saamaan irtisanomisajan 

palkkansa 
– Palkasta ei vähennetä lomautusilmoitusajan palkkaa eikä 

toimihenkilön mahdollisesti muualla ansaitsemaa palkkaa
– Toimihenkilöllä lisäksi oikeus saada irtisanomisajalta 

lomakorvaus
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4. Kehittämishankkeita

• Palkkaustyöryhmä
– tehtävänä muun muassa edistää työpaikkakohtaisten 

palkkaustyöryhmien syntymistä
• Työhyvinvointi
• Luottamusmiehen asema ja henkilöedustuksen toimivuus sekä 

hallintoedustusta koskeva selvitys
• Revisiotyö
• Työpaikoilla tapahtuva oppiminen
• Digitaalisuuden vaikutukset toimihenkilötyöhön
• Tasa-arvo; sukupuolivaikutusten arviointi ja yhteisen koulutuksen 

jatkaminen



Työkaari kantaa
Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke

3124.10.2017

• Tarjoaa yrityksille tukea, apua ja ideoita työkaarijohtamiseen
• Tavoitteena entistä parempi työhyvinvointi ja pidemmät työurat
• Myös tuottavuus paranee  

Lähde: www.tyokaari.fi

Lisätietoja:
www.työkaari.fi

Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä
kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
p. 050 5389 668

http://www.ty%C3%B6kaari.fi/
mailto:kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi


Teknologiateollisuuden työhyvinvointi & tuottavuus 
-hanke

24.10.201732

• Suunniteltu toteutusaika 1.8.2018 – 31.12.2020
• hankehakemus Suomen rakennerahasto-ohjelman (ESR) 

mukaiselle rahoitustuelle
• Toimijoina Teknologiateollisuus, Teollisuusliitto, Ammattiliitto 

PRO ja YTN
• Päätavoitteina työhyvinvoinnin kasvu, työurien pidentyminen sekä 

tuottavuuden positiivinen kehitys 
• Parannuskohteina erityisesti osallistumismahdollisuudet, uusien 

ideoiden kokeilu ja työjärjestelyt
• Kohderyhmänä varsinkin pk- ja mikroyritykset
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