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Työharjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden käyttäminen kemian sopimusaloilla 

 

Muoviteollisuuden ja kemiantuoteteollisuuden työehtosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus, Öljy-, 

maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työehtosopimus, Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, 

Lasikeraamisen teollisuuden työehtosopimus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Kenkä- ja 

nahkateollisuuden työehtosopimus, Jalometallialan työehtosopimus, Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus sekä 

Veneenrakennusteollisuuden työehtosopimus 

Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen tutkintovaatimusten mukaisten työssäoppimisjaksojen 
järjestämisen tarve on suuri. On toivottavaa, että toimialojen yritykset voisivat aktiivisesti tarjota nuorille ja opiskelijoille 
työskentelymahdollisuuksia ja tehdä näin aloja tunnetuksi tulevaisuutta silmällä pitäen.  
 
Koska edellä tarkoitettua, opintojen loppuun saattamisen kannalta pakollista harjoittelua toteutetaan myös kesän aikana, 
ovat liitot keskustelleet periaatteista, joita yrityksissä noudatetaan em. harjoittelijoita olosuhteissa, joissa on menossa 
lomautuksiin tai irtisanomisiin liittyviä järjestelyitä.  

 
Liitot suosittelevat, että osapuolet yrityksissä kevään aikana keskustelevat niistä toimintatavoista, joita yrityksissä tässä 
suhteessa noudatetaan. Yritykseen tulevista harjoittelijoista tulee tiedottaa luottamusmiehelle. 
 
Kun kyse on tutkintoon liittyvästä pakollisesta työharjoittelusta niin, työnantaja ja luottamusmies yhdessä toteavat, että 
työharjoittelu ei vaikuta muiden työntekijöiden työsuhteisiin eikä työehtoihin. 
 
Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että työnantaja voi työsopimuslain tarkoittamasta työnantajan työn tarjoamis- tai 
takaisinottovelvollisuudesta huolimatta ottaa töihin työharjoittelijan myös tilanteessa, jossa työntekijöitä on irtisanottu tai 
lomautettu mikäli: 
 

- Työharjoittelija ei ole työsuhteessa    
- Jos työharjoittelija on työsuhteessa:  

 

• työharjoittelu on osa pakollista tutkintoa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 16 §:ssä ja ammatillisesta 
koulutuksesta annetun asetuksen (811/1998), 
5 §:ssä säädetty toisen asteen ammatilliseen koulutukseen liittyvä työssäoppiminen, muu 
tutkintotavoitteinen pakollinen työharjoittelu sekä perusopetuslain ja sen nojalla annetussa 
asetuksessa tarkoitettu työelämään tutustuttaminen) tai 

• työharjoittelu ei korvaa työnantajan lisätyövoiman tarvetta tai  

• työharjoittelija ei korvaa irtisanottua tai lomautettua työntekijää tai 

• työharjoittelijan työpanos ja työtehtävät eivät ole laadultaan rinnastettavissa normaaliin työntekijään tai 

• työharjoittelija työskentelee lyhytaikaisessa, määräaikaisessa työsuhteessa. 

 
 

Helsingissä 15. päivänä maaliskuuta 2022 
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