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Yhteenveto kemianalan kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamisesta 

vuonna 2022 

Kemian perusteollisuutta, öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuutta muovituote-

teollisuutta ja kemian tuoteteollisuutta sekä kemianalan toimihenkilöitä koskevien 

sopimusten soveltamisala 

 

1  KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TEOLLISUUTEEN 

 

Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Teollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry haluavat 

omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, lukiolaisten, kymppiluokkalaisten sekä VALMA-

koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään osana Tutustu 

työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaa.  

 

Kesäharjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota nuorille omakohtaista kokemusta toi-

mialan työpaikan toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, 

yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista sekä antaa nuorille mahdolli-

suuden tehdä heille sopivaa käytännön työtä. Kesäharjoittelupaikkoja haetaan suoraan 

alan yrityksistä. 

 

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työ-

suhde voidaan sijoittaa 1.6.–31.8. väliseen aikaan vuosina 2022–2023. Nuorella voi olla 

useampi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin 

vuonna. 

 

”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta maksetaan ker-

takaikkisena palkkana 365 euroa vuonna 2022. Palkka sisältää tutustumisjaksolta kerty-

neen lomakorvauksen. Palkasta maksetaan lakisääteiset sosiaaliturvamaksut henkilön 

iästä riippuen. 

 

Työnantajan on maksettava 14–15-vuotiaiden osalta tapaturmavakuutusmaksu sekä ryh-

mähenkivakuutusmaksu. 16 vuotta täyttäneiden osalta maksetaan myös sairausvakuu-

tusmaksu. Näiden lisäksi 17 vuotta täyttäneiden osalta maksetaan työttömyysvakuutus-

maksu sekä TyEL-maksu. Maksuja aletaan periä ikärajan täyttämistä seuraavan kuukau-

den alusta. 

 

2  NUORTEN, HARJOITTELIJOIDEN JA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSKENTELY 

 

Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että ammatillisen koulutuksen tutkintovaatimusten mukainen 

työpaikalla tapahtuvan oppimisjaksojen järjestämisen tarve on suuri. On toivottavaa, että 

toimialojen yritykset voisivat aktiivisesti tarjota nuorille ja opiskelijoille työskentelymahdol-

lisuuksia ja tehdä näin aloja tunnetuksi tulevaisuutta silmällä pitäen.  

 

Harjoittelija voi olla joko harjoittelusuhteessa työpaikalla tapahtuvan oppimisjakson ai-

kana, jolloin työnantaja ei maksa harjoittelusuhteesta palkkaa tai työsuhteessa työpaikalla 
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tapahtuvan oppimisen aikana. Ensimmäisenä mainittu tarkoittaa ammatillisen toisen as-

teen koulutuksen yhteydessä koulutussopimusta ja jälkimmäisessä tapauksessa oppiso-

pimusta.  

 

Kemianteollisuus ry on sopinut Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n kanssa peri-

aatteista, joita tulisi noudattaa palkattaessa harjoittelijoita olosuhteissa, joissa yrityksessä 

on menossa lomautuksiin tai irtisanomisiin liittyviä järjestelyjä. Liitteenä olevissa, asiaa 

koskevissa kannanotoissa (liitteet 4 ja 5) sekä toimihenkilöiden työehtosopimuksen 6 

§:ssa ja liitteessä kuvataan periaatteita, joita noudattaen yritys voi edellä mainituissa ti-

lanteissakin työsopimuslain tarkoittamasta työnantajan työntarjoamis- tai takaisinottovel-

vollisuudesta huolimatta ottaa töihin työharjoittelijoita. On hyvä huomata, että ammatilli-

sen koulutuksen laki ja työsopimuslaki ovat tältä osin päivittyneet siten, että työnantajalla 

on oikeus ottaa työpaikalle oppisopimusopiskelija poikkeamalla lisätyön tarjoamis- ja ta-

kaisinottovelvollisuudesta. 

 

Koulutussopimusoppilaat  

Koulutussopimus solmitaan oppilaitoksen ja työpaikan välillä. Siinä sovitaan, aina yksi osa 

kerrallaan, konkreettisesti siitä, mitä harjoittelija tulee työpaikalle oppimaan ja miten har-

joittelu toteutetaan.  

 

Oppisopimusoppilaat 

Oppisopimus on työsuhteeseen perustuvaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka solmi-

taan oppisopimusopiskelijan ja työpaikan välillä. Se voidaan solmia tietyksi tutkinnon osan 

ajaksi tai koko tutkinnon suorittamista varten.  

 

Muut harjoittelijat 

Muita mahdollisia harjoittelijoita ovat esimerkiksi korkeakouluharjoittelijat. Näistä saat li-

sätietoa Kemianteollisuus ry:n nettisivuilta liittojen yhteisestä harjoittelijaoppaasta 

(https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tyoelama/kesatyot/).  

  

3  YHTEENVETO KEMIANTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUSTEN NUORTEN, 

HARJOITTELIJOIDEN JA KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUSTA KOSKEVISTA 

MÄÄRÄYKSISTÄ 

 

3.1  Työntekijät 

 

3.1.1  Nuorten ohjetuntipalkat  

 

Nuoria työntekijöitä ovat 15–17-vuotiaat työntekijät, joille on sovittu omat ohjepalkat ikä-

ryhmittäin. Nuorten ohjetuntipalkat eivät koske enintään kahdeksi kuukaudeksi kesähar-

joittelijoiksi otettuja koululaisia.  
 

Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat kaikkien kemianteollisuuden sopimusalojen, 

eli kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä 

öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimusten 14 A §:n mukaisesti 

seuraavat:  

 

 

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/tyoelama/kesatyot/
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Nuorten ohjetuntipalkat ovat 1.4.2022 lukien: 

 

Nuorten ohjetuntipalkat senttiä/tunti euroa/kuukausi 

15 v 898 1518 

16 v 913 1542 

17 v 921 1560 

 

3.1.2  Harjoittelijoiden palkat 

 
Harjoitteluedellytysten parantamiseksi voidaan maksaa 75 % palkkaluokan 1 TAM15-
TAM27 palkasta seuraavissa tapauksissa: 
˗ tutkintoon tai tutkinnon osaan liittyvän pakollisen harjoittelun ajalta, 
˗ ammatillisissa oppilaitoksissa tai korkeakouluissa opiskelevien kesäharjoittelun 

ajalta.  
 

Jos henkilö on ollut harjoittelussa samassa yrityksessä aiempina vuosina, voidaan toisena 
vuotena maksaa 80 % palkkaluokan 1 TAM15-TAM27, kolmantena vuotena 90 % palk-
kaluokan 1 TAM15-TAM27 palkasta. 

3.1.3  Muut kesätyöntekijät 

 

Muiden kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitettujen, määräaikaiseen työsuhteeseen pal-

kattujen kesätyöntekijöiden palkkausta suunniteltaessa on syytä huomioida kemian pe-

rusteollisuuden sopimuksen palkkausjärjestelmän 3. kohtaan sisältyvät ja muovituotete-

ollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sopimuksen palkkausjärjestelmän 3. kohtaan si-

sältyvät uutta työntekijää koskevat määräykset. Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teolli-

suuden osalta on liittojen välillä sovittu, että kesätyöntekijöihin ja harjoittelijoihin sovelle-

taan vanhan käytännön mukaisia paikallisia palkkataulukoita.  

 

Kesätyöntekijää tai harjoittelijaa palkattaessa suunnitellaan ensin hänen hoitamiensa teh-

täväkokonaisuuksien todellinen sisältö ja tämän perusteella määritellään tehtävän vaati-

vuus. Uusi, ensimmäistä kertaa yritykseen kesätöihin tuleva työntekijä pystyy työsuh-

teensa alkuvaiheessa vain harvoin kokonaisuudessaan hoitamaan olemassa olevaa, si-

sällöltään vakiintunutta tehtäväkokonaisuutta. Useimmiten hänelle räätälöidään uusi sup-

peampi "kesätoimenkuva” ja palkka määritellään tämän kokonaisuuden todellisen vaati-

vuuden perusteella.  

 

Jos kesätyöntekijä on opiskelija, voidaan yhdessä miettiä, miten kesätyö tukee hänen 

opintojaan. Esimerkiksi oppisopimus on mahdollista solmia kesätöiden ajaksi.  

 

Pelkästään öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden työehtosopimusta noudatta-

vat: kesätyöntekijöihin ja harjoittelijoihin sovellettavat palkkausperusteet määritellään 

yhtiöittäin ja ne annetaan tiedoksi pääluottamusmiehelle. 

 

3.1.4  Perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuuslain 34 § mukaisesti työntekijän riittävästä 

perehdyttämisestä ja opastamisesta työhön.  
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Kesätyöntekijöiden sekä erilaisten harjoittelijoiden perehdyttäminen ja työnopastaminen 

kuuluu työntekijöiden normaaleihin työtehtäviin eikä mainittujen henkilöiden perehdyttä-

misestä ja opastamisesta makseta erillistä korvausta. 

 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, jotka oppivat työpaikalla, on nimitettävä ammatil-

lisen koulutuksen lain 72 §:n mukainen ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkoke-

mukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. 

 

3.2  Toimihenkilöt 

 

3.2.1  Nuoret ja harjoittelijat 

 

Toimihenkilösopimuksessa harjoittelijoilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka opiskelevat am-

matillisissa oppilaitoksissa, teknillisessä tai muussa opistossa. Ammattikorkeakoulussa, 

korkeakoulussa tai teknillisessä korkeakoulussa ja ovat työssä näiden lukukausien vä-

liaikoina tai hankkivat koulutuksen aikana tutkinnon edellyttämää työkokemusta. 

 

Kesätyöntekijöillä (ovat työsuhteessa 2.5. – 30.9. välisenä aikana) tarkoitetaan puoles-

taan koululaisia tai muissa kuin alan oppilaitoksissa opiskelevia alle 25-vuotiaita henki-

löitä.  
 

3.2.2  Nuorten ja harjoittelijoiden palkat 

 

Harjoittelijan tai kesätyöntelijän palkka saa alittaa kyseessä olevan työn TVL:n mukaisen 

luokkapalkan 25 %:lla. 

 

3.2.3  Muut kesätyöntekijät 

 

Kesätyöntekijää tai harjoittelijaa palkattaessa suunnitellaan ensin hänen hoitamiensa 

tehtäväkokonaisuuksien todellinen sisältö ja tämän perusteella määritellään tehtävän 

vaativuus. Uudelle, ensimmäistä kertaa yritykseen kesätöihin tuleva toimihenkilölle usein 

räätälöidään vakinaista toimen hoitajaa suppeampi "kesätoimenkuva” ja palkka määritel-

lään tämän kokonaisuuden todellisen vaativuuden perusteella.  

 

3.2.4  Perehdyttäminen ja työnopastus 

 

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuuslain 34 § mukaisesti työntekijän riittävästä 

perehdyttämisestä ja opastamisesta työhön.  

 

Harjoittelijoiden perehdyttämisestä tulee maksaa työnopastuslisää. Kesätyöntekijän 

opastaminen kuuluu toimihenkilön normaaliin työhön eikä siitä tarvitse maksaa työn-

opastuslisää. Työtuomioistuimen tuomiolla (TT 2010-32) myös ei työsuhteessa olevien 

harjoittelijoiden opastamisesta tulee maksaa työnopastuslisä. Jos harjoittelija on yrityk-

sessä useammassa jaksossa tekemässä samoja työtehtäviä, ei perehdyttämiseen ole 

välttämättä joka kerta tarvetta. 
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Raja harjoittelijan ja kesätyöntekijän välillä ei aina ole selvä. Usein yrityksissä puhutaan-

kin kesäharjoittelijoista erittelemättä tarkemmin, onko kyseessä opintoihin liittyvä harjoit-

telu vai kesätyö. Harjoittelijan ja kesätyöntekijän eroa on kuvattu tarkemmin kohdassa 

3.2.1. 

 

4. Lue lisää 

 

Lue lisää kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamisesta Vastuullinen kesäduuni -si-

vustolta http://kesaduuni.org/ 

 

 

Katso myös -Tutustu työelämään ja tienaa -sopimukset  

-Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden käyttäminen yrityksissä irtisanomis- ja lomautta-

mistilanteissa työntekijöillä ja toimihenkilöillä (katso toimihenkilöt Kemianalan toimihenki-

lösopimus 6 § 2 Harjoittelijat ja kesätyöntekijät ja työehtosopimuksen liite 4) 

 

Jakelu www.kemiaextra.fi  

  

http://kesaduuni.org/
http://www.kemiaextra.fi/

