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Sopimuskausi

5.2.20232

6.3.2023-28.2.2025 



Tekstit:

• Työaikapankkikirjaus jatkuu 28.2.2025 asti

• Lapsen sairaus ja ylityö

• Vuosiloman sijoittaminen irtisanomisajalle työnantajan irtisanoessa 
työsopimuksen heko-perusteilla 

• Matkakorvausten korvaus ohjetuntipalkasta -> vaativuusryhmäpalkalle

• Tutustu työelämään ja tienaa

• Työaikakokeilu jatkuu 28.2.2026 asti *)
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3.1. 7 § Työaika, Työaikapankkijärjestelmä

• Jatketaan työaikapankkia koskevan kirjauksen voimassaoloa 28.2.2025 saakka, jonka jälkeen
työaikapankkikirjaus palautuu samaan muotoon kuin sopimuskaudella 4.3.2020-28.2.2022, ellei
työehtosopimusneuvotteluissa toisin sovita.
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3.2 21 § Ylityö

Lisätään 7. kohdan luetteloon "lapsen sairauden":

7. Mikäli työntekijällä vuosiloman, sairauden, lapsen sairauden tai työnantajan määräyksestä
suoritetun matkan takia ei ole työviikon työtuntijärjestelmän mukaisina työpäivinä ollut
mahdollisuutta tehdä työtä niin monta tuntia, että se vastaisi hänen säännöllistä viikoittaista
työaikaansa ja hän tekee työtä työtuntijärjestelmän mukaisena vapaapäivänä, maksetaan
vapaapäivänä tehdyistä työtunneista ylityölisää siten kuin viikoittaisesta ylityöstä on sovittu.

5.2.20235



3.3 31 § Vuosiloma

Lisätään uudeksi 3. kohdaksi seuraava kirjaus ja muutetaan numerointia vastaavasti:

3. Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuslain 7 luvun 2 §:n mukaisin työntekijän henkilöön
liittyvin perustein työnantaja voi määrätä työntekijän pitämään ansaitut lomat irtisanomisaikana
lomakaudesta riippumatta. Pidetyn vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkka ja
lomaltapaluuraha tämän pykälän mukaisesti.
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3.4 28 § Matkakorvaukset

Muutetaan 28 §:n Matkakorvaukset 1. b) kohdan tekstiä seuraavasti:

• b) Matkustamiseen käytetyltä ajalta maksetaan työntekijälle hänen keskituntiansionsa mukainen korvaus 
siltä osalta kuin matkustaminen on tapahtunut hänen säännöllisenä työaikanaan tai hänen 
palkkaryhmänsä mukaista ohjetuntipalkkaa vaativuusryhmäpalkkaa vastaava korvaus siltä osalta kuin 
matkustaminen on tapahtunut säännöllisen työajan jälkeen, kuitenkin siten, että edellä mainittua 
korvausta sekä palkkaa säännöllisellä työajalla mahdollisesti suoritetusta työstä maksetaan yhteensä 
korkeintaan 16 tunnilta vuorokaudessa. Jos matkustaminen tapahtuu sunnuntaina tai juhlapäivänä, ei 
edellä mainitulla tavalla maksettavalle korvaukselle tule sunnuntaityökorotusta. Milloin työntekijälle on 
järjestetty makuupaikka, ei klo 21.00 - 7.00 väliseltä ajalta mainittua korvausta suoriteta.
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Tutustu työelämään ja tienaa

3. ”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.
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Työaikakokeilu

Liitot jatkavat 1.3.2022 alkanutta määräaikaista kokeilua 28.2.2026 saakka. Hankkeessa seurataan
työpaikkakohtaisia työaikakokeiluja uudentyyppisistä, osapuolten yhteisen edun mukaisista
työaikajärjestelyistä. Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen 2. luvun
määräyksistä enintään työehtosopimuskauden ajaksi. Osapuolten on kuitenkin kaikissa tapauksissa
noudatettava työaikalain pakottavaa lainsäädäntöä (työajan määritelmä, lisä- ja ylityön määritelmät ja
suostumus, työajan enimmäismäärä keskimäärin 48 tuntia viikossa kalenterivuoden ajanjaksolla).
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Oppisopimusmalli

Kemianteollisuus ry:n, Veneteollisuuden Työnantajat ry:n ja Teollisuusliitto ry:n nuorten oppisopimusmallin
on tarkoitus kasvattaa nuorten, 16–20-vuotiaiden, opiskelijoiden koulutus- ja työssäoppimisjaksoja
kemianteollisuuden jäsenyrityksissä. Mallia pilotoidaan oppilaitoksissa ja yrityksissä vuoteen 2025 saakka.

Mallilla halutaan lisätä alan vetovoimaa nuorten osaajien keskuudessa, vastata työvoimatarpeeseen sekä
alan hiilineutraaliuskehityksen vauhdittamaan osaamistarpeeseen.

Työpaikoilla, joissa nuorten oppisopimusmalli otetaan käyttöön, käydään yhdessä läpi oppisopimusoppilaan
perehdyttämiskäytännöt.

Liittojen, pilottiyritysten ja oppilaitosten edustajista koostuva työryhmä seuraa nuorten oppisopimusmallin
toimivuutta ja tekee tarvittavia muutoksia malliin.
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Veto- ja pitovoimaa
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Liitot käynnistävät yhdessä toimialan ohjelman työvoiman 
pitämiseksi kunnossa kaiken ikää. Sen tarkoituksena on parantaa
eri ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja pidentää 
työuria. 

Liitot kokoavat hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä 
työpaikoilla eri ikäisten työntekijöiden työssä jaksamisen 
edistämisestä. Alan työpaikoilla hyväksi todettuja toimintamalleja 
kartoitetaan liittojen laajalla yhteisellä kyselyllä. 

Liitot myös tiedottavat erilaisista kuntoutus- ja työhyvinvointia 
edistävistä ohjelmista, kuten KIILA ja Liikkuva työelämä, yhdessä 
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Ohjelmaa varten kerätään hyviä käytäntöjä ja konkreettisia 
esimerkkejä mm. eri ikäisten työssä jaksamiseen, perehdyttämiseen 
ja osaamisen kehittämiseen liittyen. Sekä selvitetään, miten 
joustavilla työajoilla, työn järjestelyin, työaikasuunnittelulla, 
mahdollisilla erilaisilla kannustimilla ja työntekijän omaehtoisella 
työkyvyn ylläpitämisellä voidaan tavoitteita tukea. Nämä hyvät 
käytännöt kootaan työpaikkojen hyödynnettäväksi ja 
julkaistaan nettisivuilla.



Naisten kannustaminen veneenrakennusteollisuuteen

Osapuolet käynnistävät sopimuskaudelle yhteisen hankkeen, jonka 
tarkoituksena on innostaa nuoria ja erityisesti naisia 
veneenrakennusteollisuuden töihin sukupuolijakauman 
kaventamiseksi. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on kasvattaa 
tietoisuutta veneenrakennusteollisuuden jäsenyrityksistä sekä vaikuttaa 
nuorten, naisten ja ammatinvaihtajien mielikuviin sopimusalan työstä. 

Liittojen välinen työryhmä laatii yhteisen toimintasuunnitelman ja 
toimenpiteet asian konkreettiseksi edistämiseksi. 
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• Kohdennettu 
markkinointikampanja 
nuorille.

• Nostetaan esiin hyviä 
tarinoita 
veneenrakennusteol-
lisuudesta
työskentelevistä 
ammatin vaihtajille

• Mitataan
sukupuolijakauman 
kehittymistä 
veneenrakennusteollisu
udessa. 



Allekirjoituspöytäkirjamerkinnät

• Jatkuva neuvottelu
• Poikkeukselliset taloudelliset vaikeudet
• Työaikakokeilu
• Oppisopimusmalli
• Paikallisen sopimisen valmiudet ja edistäminen
• Naisten kannustaminen veneenrakennusteollisuuden alalle
• Työhyvinvoinnin kehittäminen
• Veto- ja pitovoimaa
• Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta
• Työpaikan suunnitelmat
• Työrauha ja valvontavelvollisuus
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Palkkaratkaisu
2023-2024
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Palkankorotukset 2023

toukokuu
365€

kertakorvaus

1.11.2023
YK 2,2 %

Taulut: 
2,2 %

elokuu
365€ 

myöhennyskorvaus
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Kertaerän ja myöhennyskorvauksen ehdot
• Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään

1.2.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

• Myöhennyskorvaus maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut
viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa myöhennyskorvauksen maksupäivänä.

• Määräaikaiselle työntekijälle myöhennyskorvaus maksetaan, mikäli hänen työsopimuksensa on
voimassa vähintään 2.5.2023-31.10.2023 välisen ajan.

• Kertaerä ja myöhennyskorvaus maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai
perhevapaalla.

• Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvauksen/myöhennyskorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja
täyden työajan suhteessa.

• Kertakorvausta/myöhennyskorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen
kertakorvauksen /myöhennyskorvauksen maksuajankohtaa.
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Palkankorotukset 2024

1.6.2024
YK 3,3%

Lisät 
1.3.2024: 

3,3%

1.6.2024
YE 0,2%

Taulut: 
3,3%
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Yrityskohtainen erä 1.6.2024

2.4. Yrityskohtaisesti toteutettavan palkankorotuksen suuruus ja ajankohta

Vuosi 2024

Yritys- tai toimipaikkakohtaisesti palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alusta lukien 0,2 prosentin suuruisella paikallisella erällä, jonka jakamisesta
työnantaja päättää.

Paikallinen erä lasketaan huhtikuussa 2024 työsuhteessa olevien työehtosopimuksen soveltamispiiriin
kuuluvien työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen yhteenlasketusta summasta. Koko kuukauden työstä
poissa olevien työntekijöiden palkkoja ei lasketa mukaan, mikäli työntekijälle on palkattu sijainen.

5.2.202318



Kahden vuoden ratkaisu sisältää:

• Yleiskorotuksia: 5,5%
• Kerta- ja myöhennyserää: 730€
• Yrityskohtaisesti jaettavaa erää: 0,2%
• Lisien ja korvausten korotukset 3,3% (palvelusaikalisät, olosuhdelisät, vuorolisät, tsv ja lm korvaus)
• Taulukot: 5,5%
• Nuorten ohjetuntipalkat: Korotetaan 5,5 %: lla
• Keskituntiansiota korotetaan vuoden 2023 osalta 1.11.2023 ja vuoden 2024 osalta 1.6.2024 tai lähinnä 

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

• Urakkapalkat/-hinnat: korotetaan vastaavasti palkankorotusten suhteessa
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YK 
5,5%

730€

YE
0,2% 



Kriisilauseke

2.5. Kriisilauseke

Yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai kokonaan
pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaerästä,
myöhennyskorvauksesta ja/tai vuoden 2024 palkankorotuksesta.

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