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Sopimusosapuolten välillä on 3.3.2023 saavutettu uutta työehtosopi-

musta koskeva neuvottelutulos, joka on 8.3.2023 mennessä hyväksytty 

allekirjoittajaliittojen hallinnoissa. 

 

1. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo 

 
Tämän neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus tulee voimaan 
8.3.2023. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan 
aiemman sopimuksen määräyksiä. Uusi sopimuskausi päättyy 31.1.2025. 
Sopimus jatkuu 31.1.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, mikäli työehtosopi-
musta ei irtisanota viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä.  

 

2. Palkantarkistukset 

 
2.1 Vuosi 2023 
 
 Kertaerä  
  

Työntekijöille maksetaan 400 €:n kertaerä toukokuun 2023 palkanmaksun 
yhteydessä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että yhdenjaksoi-
nen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2023 ja on edelleen voimassa 
kertaerän maksupäivänä. 

 
Työntekijöille maksetaan 400 €:n kertaerä elokuun 2023 palkanmaksun 
yhteydessä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että yhdenjaksoi-
nen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa 
kertaerän maksupäivänä. 
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Kertaerä maksetaan myös lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla ole-
valle työntekijälle. Erityisestä syystä voidaan työntekijän kanssa sopia 
maksuhetkestä eri tavalla. 
 
Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja 
täyden työajan suhteessa. 

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kerta-
erän maksuajankohtaa, pois lukien eläköityvät. 

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun mu-
assa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota lasketta-
essa. 

 
 Yleiskorotus 
 

Palkkoja korotetaan 1.12.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-
maksukauden alusta lukien 2,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella. 
 

 Ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.12.2023 alkaen 2,2 %:lla seuraavasti: 

 

 

  

 

 

Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.12.2023 alkaen 2,2 %:lla seuraa-
vasti: 

 

 

 

 

 

Keskituntiansiota korotetaan 1.12.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai euromäärällä kuin 
henkilökohtaista palkkaa korotetaan. 

  

Palkkaryhmä 1.12.2023 

Palkkaryhmä 1 1147 snt 

Palkkaryhmä 2  1243 snt 

Palkkaryhmä 3  1346 snt 

Palkkaryhmä 1.12.2023 

15-vuotiaat 854 snt 

16-vuotiaat  888 snt 

17-vuotiaat  913 snt 
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2.2 Vuosi 2024  

 
Aikatyölisää, ulkotyölisää, raskaan renkaan lisää, iltatyö- ja iltavuorolisää 
ja yötyö- ja yövuorolisää sekä henkilöstön edustajien korvauksia korote-
taan 1.2.2024 lukien 3,3 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Korotusten 
jälkeen lisät ja korvaukset ovat seuraavat: 

 

 aikatyölisä:   74 snt 

 ulkotyölisä:   46 snt 

 raskaan renkaan lisä: 43 snt 

 iltatyö- ja iltavuorolisä: 107 snt 

 yötyö- ja työvuorolisä: 202 snt 

 

 työsuojeluvaltuutetun korvaus:  

 7-9 työntekijää 42 euroa kuukaudessa 

 väh. 10 työntekijää 53 euroa kuukaudessa 

 

 luottamusmieskorvaukset: 

 7-9 työntekijää 65 euroa kuukaudessa 

 väh. 10 työntekijää 79 euroa kuukaudessa 

 
 
Palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta lukien 3,3 % suuruisella yleiskorotuksella. 
 
Ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.6.2024 alkaen 3,3 %:lla seuraavasti: 

 

Palkkaryhmä 1.6.2024 

Palkkaryhmä 1 1185 snt 

Palkkaryhmä 2  1284 snt 

Palkkaryhmä 3  1390 snt 
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Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.6.2024 alkaen 3,3 %:lla seuraa-
vasti: 

 

 

 

 

 

 

Keskituntiansiota korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan pal-
kanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai euromäärällä kuin hen-
kilökohtaista palkkaa korotetaan. 

Kriisilauseke 

Yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti 
luopua osittain tai kokonaan pääluottamusmiehen, tai jos pääluottamus-
miestä ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa sopien vuoden 2023 pal-
kankorotuksesta, kertaeristä ja/tai vuoden 2024 palkankorotuksesta. 

Mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voi-
daan sopia paikallisesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan 
taulukkopalkkaan määräajaksi. 

 

3. Liite: TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄHARJOITTELUOHJELMA 

 

”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta 

maksetaan kertakaikkisena palkkana 365 euroa vuonna 2023 ja 375 

euroa vuosina 2024 ja 2025.  Palkka sisältää tutustumisjaksolta 

kertyneen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset 

sosiaaliturvamaksut henkilön iästä riippuen. 

 
 
4. Allekirjoituspöytäkirja 

 4.1. Tes 2025 -työryhmä 

30.5.2023 mennessä sovitaan aikataulu ja tavoitteet työryhmän toimin-

nalle. Osapuolet voivat tehdä ehdotuksia työryhmässä käsiteltäviksi asi-

oiksi jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti. 

 

Palkkaryhmä 1.6.2024 

15-vuotiaat 882 snt 

16-vuotiaat  917 snt 

17-vuotiaat  943 snt 
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Helsingissä 8.3.2023 

 

AUTONRENGASLIITTO RY 

 

 

 

Jarmo Nuora Nina Sillantaka 

 

 

TEOLLISUUSLIITTO RY 

 

   

 

Toni Laiho  Pasi Havio  Tarja Dolk 
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