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1. Sopimuskausi, sopimuksen voimassaolo ja työehtosopimuksen 
allekirjoittaminen 

 

Todettiin, että uusi työehtosopimus korvaa 1.3.2023 lukien osapuolten 
kesken ajalle 23.2.2022–29.2.2024 allekirjoitetun työehtosopimuksen. 
Tämä sopimus on voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025, ellei muuta sovita. 

Todettiin, että osapuolina olevat liitot ovat 22.2.2023 saavuttaneet 
neuvottelutuloksen jalometallialan työehtosopimuksen teksti- ja 
palkkamuutoksista. Liitot ovat tänään allekirjoittaneet edellä mainittua 
alaa koskevan työehtosopimuksen.  
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2. Palkankorotukset 

 

2.1. Kertaerä vuonna 2023  

Kertaerän suuruus on 372 euroa ja se maksetaan huhtikuun 2023 
palkanmaksun yhteydessä. 

Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen 
työsuhde on alkanut viimeistään 1.1.2023 ja on edelleen voimassa 
kertaerän maksupäivänä. Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on 
lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.  

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja 
täyden työajan suhteessa. 

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen 
kertaerän maksuajankohtaa.  

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun 
muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota 
laskettaessa. 

 

2.2. Myöhennyskorvaus vuonna 2023 

Myöhennyskorvaus on korvausta palkankorotuksen myöhentämisestä 
viidellä kuukaudella. 

Myöhennyskorvauksen suuruus on 372 euroa ja se maksetaan heinäkuun 
2023 palkanmaksun yhteydessä.  

Myöhennyskorvaus maksetaan vain niille työntekijöille, joiden 
yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on edelleen 
voimassa myöhennyskorvauksen maksupäivänä. Myöhennyskorvaus 
maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai 
perhevapaalla. 

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

Myöhennyskorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut 
ennen myöhennyskorvauksen maksuajankohtaa. 

Myöhennyskorvausta ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, 
muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota 
laskettaessa. 

 



Kemianteollisuus ry 
Teollisuusliitto ry 
 

2.3. Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta 

Vuosi 2023 

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita 
erillisiä lisiä korotetaan 1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosentin suuruisella 
yleiskorotuksella.  

Vuosi 2024 

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusaikalisää ja muita 
erillisiä lisiä, korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 prosentin suuruisella 
yleiskorotuksella. 

 

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 maaliskuussa 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.  

Paikallisen erän laskeminen 

Palkkoina käytetään aika-, urakka- ja palkkiotyöpalkkoja ilman erillisiä 
lisiä, esim. palvelusvuosi-, vuorotyö-, olosuhdelisiä.  

Esimerkki paikallisen erän laskemisesta  

Yrityksellä on maaliskuussa kolme työntekijää, A, B ja C. A:n 
palkka on 15,05 euroa/tunti, B:n palkka on 14,93 euroa/tunti ja 
C:n palkka on 16,16 euroa/tunti. Palkkojen yhteenlaskettu 
summa (15,05 + 14,93 + 16,16) on 46,14 euroa/tunti. 
Paikallinen erä on siten 46,14 euroa/tunti x 0,2 % = 0,09 
euroa/tunti. Työntekijöiden tuntipalkkojen korottamiseen 
käytetään yhteensä 0,09 euroa/tunti työnantajan päättämällä 
tavalla.  
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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.  

 

2.6. Yleiskorotuksen vaihtaminen kertaerään 

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia vuoden 2023 yleiskorotuksen 
maksamisesta kertaeränä. Kertaerän suuruus lasketaan seuraavasti:  

• tuntipalkkainen 2,2 % x henkilökohtainen tuntipalkka x 169 x 12 
kuukautta 

• kuukausipalkkainen 2,2 % x henkilökohtainen kuukausipalkka x 12 
kuukautta 

Sopimus saadaan tehdä 1.11.-15.11.2023 välisenä aikana. Näin sovittu 
kertaerä maksetaan marraskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. 

 

2.7. Luottamusmiehelle annettavat tiedot vuonna 2024 

Korotusten tekemisen jälkeen työnantaja käy pääluottamusmiehen, ja 
ellei pääluottamusmiestä ole valittu, koko työntekijäryhmän kanssa 
yhdessä läpi kohtuullisessa ajassa työntekijöiden kokonaismäärän, 
kuinka moni työntekijä on saanut korotuksen, keskimääräisen korotuksen 
suuruuden sekä työntekijöiden palkkojen korottamiseen kohdennetun 
summan eritellen sen yrityskohtaiseen ja 
yleiskorotukseen.  Neuvotteluissa annetut tiedot ovat luottamuksellisia ja 
niitä voidaan käyttää vain paikallisen erän jakamiseen. 

 

2.8. Käytännöt palkantarkistusten ajankohdan muuttamisessa 

2.8.1. Palkantarkistusten ajankohdasta sopiminen   

Allekirjoituspöytäkirjassa sovittujen palkantarkistusten ajankohtien 
muuttaminen. 

Mikäli korotuksen ajankohtaa muutetaan, sopimus tulee tehdä kirjallisesti 
pääluottamusmiehen kanssa vuoden 2023 osalta 15.10.2023 ja vuoden 
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2024 osalta 15.5.2024 mennessä. Ellei yrityksessä ole luottamusmiestä, 
työnantaja käy neuvottelut koko henkilöstöryhmän kanssa. Sopimus 
tehdään kirjallisesti.  

Mikäli sovitaan palkan tarkistusten ajankohdan muuttamisesta, tulee 
samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen 
korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Korvaus maksetaan 
viimeistään palkankorotuksen toteuttamisajankohtana.  

2.8.2 Palkankorotusten huomioiminen työehtosopimuksen mukaisia 
palkankorotuksia toteutettaessa 

Mikäli yrityksissä tehdään palkankorotuksia työehtosopimuksen 
palkankorotuksista poikkeavina ajankohtina, voidaan nämä paikallisesti 
sopia otettavaksi huomioon työehtosopimukseen perustuvia korotuksia 
toteutettaessa. Tällöin työntekijälle on ilmoitettava, että korotus pitää 
sisällään työehtosopimukseen perustuvan korotuksen.  

 

2.9. Palkkataulukot 

Työnvaativuusryhmäpalkat 1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien: 

TVR senttiä/tunti 3 % 
1 1013 1043 
2 1046 1077 
3 1066 1098 
4 1088 1121 
5 1110 1143 
6 1133 1167 
 

Työnvaativuusryhmäpalkat 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien: 

TVR senttiä/tunti 3 % 
1 1046 1077 
2 1081 1113 
3 1101 1134 
4 1124 1158 
5 1147 1181 
6 1170 1205 
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Oppisopimusoppilaat 1.11.2023 tai lähinnä seuraavan 
palkanmaksukauden alusta lukien  
 
1. oppivuosi     901  
2. oppivuosi     943  
3. oppivuosi     987  
4. oppivuosi   1026 
 
Oppisopimusoppilaat 1.6.2024 tai lähinnä seuraavan 
palkanmaksukauden alusta lukien  
 
1. oppivuosi     931  
2. oppivuosi     974  
3. oppivuosi   1020  
4. oppivuosi   1060 
 

Nuoret työntekijät ja harjoittelijat 1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien: 

1. työvuosi                         901 
2. työvuosi                           943 
 

Nuoret työntekijät ja harjoittelijat 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien: 

1. työvuosi                        931 
2. työvuosi                           974 
 

Liitot ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -suosituksesta vuosille 
2023–2025. Sopimus on työehtosopimuksen liitteenä. 

 

Palkkataulukoiden korottaminen yrityskohtaisissa 
palkkausjärjestelmissä 

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia 
työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan palkkausjärjestelmässä sovitulla 
tavalla. Ellei muuta ole sovittu, yrityskohtaisia palkkataulukoita korotetaan 
1.11.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
lukien 2,2 prosentilla ja 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 prosentilla. 
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2.10. Vuorotyölisät 

Vuorotyölisät 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien  

• iltavuoro 124 senttiä/tunti  

• yövuoro 230 senttiä/tunti 

• keskeytymättömän sekä jatkuvan vuorotyön lisä 227 senttiä/tunti 

 

2.11 Olosuhdelisä 

Olosuhdelisä 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeisen palkanmaksukauden 
alusta lukien on 45 senttiä tunnilta. 

 

2.12. Työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen korvaus 

Luottamusmiehen korvaus 1.3.2024 alkaen 

Työntekijöiden 
määrä  

Vapautus 
h/viikko 

€/kk 

alle 20 1 83 
20–49 4 91 
50–99 8 98 
100–149 10 118 
150 - 12 138 
 

Työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaus on 1.3.2024 alkaen  

Työntekijöiden 
määrä 

€/kk 

alle 20 83 
20–49 91 
50–99 98 
100–149 118 
150 - 138 
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2.13. Keskituntiansion korottaminen  

Keskituntiansiota korotetaan vuoden 2023 osalta 1.11.2023 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai 
euromäärällä kuin henkilökohtaista palkkaa korotetaan.  

Keskituntiansiota korotetaan vuoden 2024 osalta 1.6.2024 tai lähinnä sen 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai 
euromäärällä kuin henkilökohtaista palkkaa korotetaan.  

 

2.14. Liittojen tuki  

Liitot laativat yhteisen ohjeistuksen esimerkkeineen ja järjestävät 
koulutusta paikallisille osapuolille työehtosopimuksen mukaiseen 
palkkojen korottamiseen.  

 

3. Tekstimuutokset 

 

3.1 40 § Vuosiloma 

Lisätään uusi kappale 5. kappaleen soveltamisohjeen jälkeen 

seuraavasti: 

Vuosiloman sijoittaminen irtisanomisajalle  

Työnantajan irtisanoessa työntekijän muilla kuin 
työsopimuslain 7 luvun 3–4 §:n mukaisilla 
irtisanomisperusteilla työnantaja voi määrätä työntekijän 
pitämään ansaitut lomat irtisanomisaikana lomakaudesta 
riippumatta. Pidetyn vuosiloman ajalta maksetaan 
vuosilomapalkka ja lomaraha 40 §:n mukaisesti.  

 

3.2 37 § Sairausajan sekä raskaus- ja vanhempainvapaan palkka  

Muutetaan 37 § otsikon Sairausajan sekä äitiys- ja isyysvapaan palkka 

nimeksi Sairausajan sekä raskaus- ja vanhempainvapaan palkka ja 

tehdään myös muut termimuutokset. Lisätään uudet väliotsikot 

raskausvapaan palkka ja vanhempainvapaan palkka ja muutetaan kohta 

raskausvapaan palkka ja vanhempainvapaan palkka kuulumaan 

seuraavasti: 
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Raskausvapaan palkka  
 
Oikeus raskausvapaan palkkaan on työntekijällä (synnyttävä 
vanhempi), jolla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen 
raskausrahaan.  
 
Työntekijälle maksetaan hänen raskausvapaansa ajalta 
pääasiallisesti urakkatyötä tehtäessä keskituntiansion 
mukainen palkka ja aikatyötä tehtäessä välittömästi 
raskausvapaata edeltänyt keskituntiansion mukainen palkka tai 
aikapalkka, jos tämä on keskituntiansiota korkeampi, 40 
arkipäivältä raskausvapaan alkamisesta alkaen.  
 
Vanhempainvapaan palkka  
 
Oikeus vanhempainvapaan palkkaan on työntekijällä, jolla on 
oikeus sairausvakuutuslain 9 luvun 5 §:n 1–3 momentin 
(14.1.2022/28) mukaiseen vanhempainrahaan.  
 
Työntekijälle, jonka työsuhde on jatkunut vähintään 6 kuu-
kautta ennen vanhempainvapaan alkamista tai 
adoptiovanhemman osalta vähintään kuusi kuukautta ennen 
adoptiolapsen hoitoon ottamista, maksetaan hänen 
vanhempainvapaansa ajalta keskituntiansion mukaista palkkaa 
enintään 6 arkipäivän pituisen kalenteriajanjakson 
työvuoroluettelon mukaisilta työpäiviltä. Vanhempainvapaan 
palkkaa maksetaan vain ensimmäisen 
vanhempainvapaajakson osalta.  
 

Pöytäkirjamerkintä:  

Lapsella voi olla yksi tai kaksi juridista vanhempaa. 
Oikeutta palkalliseen vanhempainvapaaseen ei ole 
työntekijällä, jolle on sairausvakuutuslain 9 luvun 7 
§:n mukaisesti luovutettu vanhempainrahapäiviä. 

 

3.3 Liite 4, Tutustu työelämään ja tienaa 

Muutetaan liitteen 4 vuodet 2023–2025 ja vuonna 2023 kertakaikkisena 
palkkana maksetaan 365 euroa ja vuosina 2024 ja 2025 maksetaan 375 
euroa. 
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3.4 Liite 5, Paikallinen sopiminen jalometallialan 
työehtosopimuksessa 

Lisätään uusi liite 5 ja muutetaan liitteiden numerointi tämän jälkeen.  

Paikallinen sopiminen jalometallialan työehtosopimuksessa 

TYÖEHTOSOPIMUKSEN KOHDAT JOISTA VOIDAAN PAIKALLISESTI TOISIN SOPIA  

TES:n kohta Paikallisesti sovittavissa oleva asia  

Allekirjoituspöytäkirja • Työaikakokeilu vuoden 2025 loppuun saakka 

• Työehtojen sopeuttaminen taloudellisissa vaikeuksissa 

• Allekirjoituspöytäkirjassa kuvatut selvitystoimet yrityksen 

taloudellisissa vaikeuksissa 

Palkankorotukset 2023 ja 2024 • Palkankorotuksista, kertaerästä ja myöhennyskorvauksesta osittain 

tai kokonaan luopuminen yrityksen toimintaedellytysten niin 

vaatiessa 

• Palkankorotusten ajankohdan muuttaminen 

• Yrityksessä työehtosopimuksesta poikkeavana aikana tehtävät 

palkankorotukset voidaan paikallisesti sopia otettavaksi huomioon 

työehtosopimukseen perustuvia korotuksia toteutettaessa 

• Yleiskorotuksen vaihtaminen kertaerään vuonna 2023 

19 § Palkanmaksu • Palkan laskentaa varten laskenta-ajasta sopiminen 

Työaika 

20 § Säännöllinen työaika 

• Liukuvan työajan enimmäismäärän seurantajaksona voidaan käyttää 

kalenterivuotta 

• 10 tuntinen 

o ilmoitusajasta luopuminen 

o vapaan antamisajankohta 

21 § Paikallinen sopiminen  • säännöllisen vuorokautisen ja viikoittaisen työajan enimmäispituus 

20 §:n 1 kappaleesta poikkeavasti 

• työajan tasoittumisjakson pituus 

• työvuorokauden ja työviikon alkaminen 

• vuorokautisen työajan lepoaika 

• työvuoroluettelon ja työajan tasoittumissuunnitelman muuttaminen 

22 § Työvuoroluettelo ja 

työajan tasoittumissuunnitelma 

• Työvuoroluettelon ja työajan tasoittumissuunnitelman muuttamisen 

ilmoitusajat 

23 § Työajan järjestäminen Päivittäinen lepoaika: 

• Voidaan noudattaa puolen tunnin pituista ruokailutaukoa siten, että 

työntekijä saa sen aikana esteettömästi poistua työpaikalta. 

• Työntekijällä ei ole päivätyössä ruokailutaukoa, vaan hänelle 

varataan tilaisuus ruokailuun työpäivän keskivaiheilla työn kannalta 

kulloinkin sopivana ajankohtana. 

Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen: 

• Vuorotyössä työvuorojen muuttumisajanjaksosta sopiminen 

• Työntekijän työskenteleminen samassa vuorossa 

Työajan enimmäismäärä: 

• Työajan enimmäismäärän tarkastelujaksoksi vuoden pituinen 

ajanjakso 

Yötyö: 

• Yötyö muissakin kuin TAL 8 §:n mukaisissa tilanteissa 

25 § Työajan tasaaminen 

päivä- ja kaksivuorotyössä  

• Työajan tasaamisvapaiden pitäminen 

• Työajan tasaamisen toteuttaminen lyhentämällä säännöllistä 

vuorokautista työaikaa taikka eri työajan tasaamisvaihtoehtoja 

yhdistelemällä. 
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• Kalenterivuosittain sopia siitä, ettei vapaita pidetä, joko osittain tai 

kokonaan. 

• Vapaan antamisen ajankohdan ilmoittaminen  

• Tasausvapaat voidaan siirtää annettaviksi viimeistään seuraavan 

kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä 

Työajan tasaamislisä: 

• Työajan tasaamislisän maksuajankohta 

26 § Ylityö ja sunnuntaityö • Ylityön enimmäismäärän tarkastelujaksoksi kalenterivuoden sijasta 

tarkastelujaksoksi vuoden pituinen ajanjakso 

• Yksinkertaistaa ylityön korvaamista koskevia periaatteita. 

• Ylityöstä maksettava korvaus määräytyy yhden ylityökäsitteen 

avulla. 

Viikoittainen vapaa-aika ja viikkovapaakorvaus 

• Työntekijälle, joka tilapäisesti tarvitaan viikoittaisena vapaa-

aikanaan työhön, korvataan viikkovapaan aikana työhön käytetty 

aika lyhentämällä hänen säännöllistä työaikaansa, viikkovapaan 

aikana tehtyyn työhön käytetyllä ajalla viimeistään kolmen 

seuraavan kalenterikuukauden kuluessa työn tekemisestä, jollei 

toisin sovita. 

• Työntekijän kanssa sovittava ennen viikkovapaapäivänä tehtävää 

työtä, korvataanko menetetty viikkovapaa antamalla vastaava vapaa 

vai maksamalla siitä rahakorvaus 

28 § Työaikapankki • Työaikapankki 

33 § Matkakorvaukset • Matka-ajan korvaamista koskevat periaatteet 

• Ateriakorvaus jos työ matkoineen on kestänyt vähintään 12 tuntia  

34 § Arkipyhäkorvaus • Arkipyhän ajankohdan ja siitä maksettavan korvauksen siirtäminen 

toiseen ajankohtaan saman työviikon aikana 

35 § Palvelusvuosilisä • 55 vuotta täyttäneen työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä tai 

sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen 

o Vapaan ajankohdasta sopiminen 

• Palvelusvuosiloman maksuajankohdasta sopiminen 

37 § Sairausajan sekä raskaus- 

ja vanhempainvapaan palkka 

• Omailmoitusmenettelyn käyttöönotto työpaikalla 

40 § Vuosiloma • Vuosilomapalkan maksamisen jaksottaminen 

• Lomarahan maksamisen ajankohta 

43 § Luottamusmiehet • Toimialueista ja lukumääristä sopiminen ennen 

luottamusmiesvaaleja. 

50 § Paikallinen sopiminen • Toistaiseksi voimassa olevan paikallisen sopimuksen irtisanomisaika 

LIITE 1 Sopimus työajasta 

kolmivuorotyössä 

jalometallialalla 

• Ansaittujen lisien maksamisajankohdat 

• Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä viisivuorojärjestelmää 

käytettäessä annettavan yhdenjaksoisen vapaan pituus 

LIITE 5 Teollisuusliiton 

järjestämille kursseille 

osallistuminen 

• Pk-yrityksissä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tai 

heidän varamiehensä osallistuminen samaan aikaan ay-kursseille 

Yleissopimus • Kehittämistoiminnan seurantajärjestelmät  

• Työsuojeluvaltuutetun ja luottamusmiehen tehtävien yhdistäminen 

• Osaston luottamusmiehen valinta 

• Työsuojeluasiamiehen valinta, lukumäärä, tehtävät, toimialue 

• Työsuojelua edistävien yhteistoimintaelinten valinta sekä 

tarkoituksenmukaiset yhteistoimintamuodot 

• Palkkatilasto ja henkilötietojen antaminen 

• Vuokratyövoiman käyttö 

Irtisanomissuojasopimus • Yhteistoimintaneuvotteluiden kesto 

• Irtisanomisajat 
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• Lomautusilmoitusajat 

• Lomautuksen toteuttamistapa 

• Työn alkamisesta ilmoittaminen lomautuksen jälkeen 

Irtisanomisajan palkan maksaminen lomautetun työntekijän 

työsuhteen päättyessä 

• Takaisinottaminen 

 

 

4. Allekirjoituspöytäkirjamerkinnät 

 

4.1. Työryhmät 

4.1.1. Paikallisen sopimisen selkeyttäminen työehtosopimukseen  

Työryhmä selvittää 31.10.2024 mennessä työehtosopimuksen pykälien 

21 § Paikallinen sopiminen ja 50 § Paikallinen sopiminen yhdistämisen tai 

kehittämisen.  

4.1.2. Palkkausjärjestelmän kehittäminen 

Perustetaan liittojen ja yritysten asiantuntijoista koostuva työryhmä, jonka 

tehtävänä on tarkastella sopimuskauden aikana Jalometallialan 

palkkausjärjestelmän ylläpito-ohjetta, sen soveltamista ja 

uudistamistarvetta sekä alalla käytettävän palkkausjärjestelmän 

toimivuutta. 

 

4.2. Työaikakokeilu 

Liitot jatkavat määräaikaista kokeilua 31.12.2025 saakka. Hankkeessa 
seurataan työpaikkakohtaisia työaikakokeiluja uudentyyppisistä, 
osapuolten yhteisen edun mukaisista työaikajärjestelyistä. Paikallisesti 
sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työehtosopimuksen 4. 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).    

Jos paikallisessa sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen 
määräyksistä, sopimus on saatettava liittojen työaikatyöryhmälle tiedoksi. 
Liitot eivät puutu osapuolten sopimusvapauteen. 
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Työantajan edustaja ja henkilöstön edustaja tai henkilöstö yhdessä voivat 
ilmoittaa työpaikkansa kokeiluun milloin tahansa sopimuskauden aikana.  
Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella osoitteessa 
www.yhteistakemiaa.fi 

Liittojen välinen työryhmä antaa mukaan lähteville neuvotteluosapuolille 
alkukoulutuksen pakottavista työaikamääräyksistä.  

Työryhmä laatii väliraportin 31.10.2023 ja toisen raportin 31.10.2025 
kokeilusta saaduista tuloksista ja esittävät näiden perusteella mahdollisia 
muutoksia työehtopimukseen. 

 

4.3. Paikallisen sopimisen kokonaisuus 

4.3.1. Sparraustilaisuudet  

Sopimusosapuolet aloittavat yritysten neuvotteluosapuolille suunnattuja 
paikallisen sopimisen sparraustilaisuudet. Niiden tarkoituksena on 
tavoittaa kaikki Kemianteollisuus ry:n jäsenyritykset ja luoda perusta 
työpaikkatason sopimiselle alalla.  

4.3.2. Yhteiset koulutukset  

Sopimusosapuolet järjestävät alkuvuodesta 2024 yritysten 
neuvotteluosapuolille työehtosopimusten paikallisen sopimisen 
mahdollisuuksista ja tuovat esille hyviä sopimisen käytäntöjä alan 
yrityksistä. Tilaisuuksien tarkoituksena on rohkaista osapuolia 
kokeilemaan paikallista sopimista. 

4.3.3. Paikallisen sopimisen kurssi työnantajien edustajille ja 
luottamusmiehille Murikassa syksyllä 2023  

Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto kouluttavat yhdessä 
neuvotteluosapuolet paikallisen sopimisen mahdollisuuksiin. Koulutuksen 
tarkoituksena on tukea osapuolten yhteistyötä. 

4.3.4. Yhteistyön tasomittaus 

Sopimusosapuolet jatkavat tiedon jakamista yhteistyön tasomittauksesta 
työpaikoille ja tarjoavat mahdollisuutta osana sparraustilaisuuksia purkaa 
tasomittauksen tuloksia. Tasomittauksen tavoitteena on yhteistyön 
vahvuuksien ja kehittämiskohteiden selvittäminen. Mittaus voidaan tehdä 
työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön 
tasomittarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja 
työhyvinvointi.  

http://www.yhteistakemiaa.fi/
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4.3.5. Tarinat ja narinat -kilpailu  

Sopijaosapuolet järjestävät kilpailun kemian alojen työpaikoille, jolla 
kerätään hyviä tarinoita ja narinoita paikallisesta sopimisesta. Kilpailuun 
osallistutaan kertomalla  

• hyviä esimerkkejä paikalliseen sopimiseen liittyvästä työpaikan 
neuvottelukulttuurista 

• narinoita työehtosopimuksen, kulttuurin tai historian aiheuttamista 
esteistä tai hidasteista paikallisen sopimisen kehittämiseksi  

Kilpailuun osallistutaan yhdessä työnantajan edustajan ja 
luottamusmiehen kesken. Tarinoita hyödynnetään paikallisen sopimisen 
kehittämisessä toimialalla. Parhaat tarinat ja narinat palkitaan alkuvuonna 
2024 yhdessä Ammattiliitto Pron kanssa. Tarinoita ja narinoita voidaan 
julkaista esimerkiksi liittojen nettisivuilla.  

4.3.6. Paikallisen sopimisen toteutumisen seuranta 
kemianteollisuuden sopimusaloilla 

Sopimusosapuolet mittaavat puolivuosittain paikallisen sopimisen 
toimivuutta lyhyellä kyselyllä. Kyselyn painopisteessä ovat kilpailukyvyn, 
tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävät paikalliset 
sopimusneuvottelut etenkin työaikakysymyksissä ja miten näissä on 
edistytty. Liitot käsittelevät jatkuvassa neuvottelussa mahdollisia 
epäkohtia ja minkälaisia toimenpiteitä nämä liitoilta vaativat.  

 

4.4. Työehtojen sopeuttaminen taloudellisissa vaikeuksissa 

Jos työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jotka voisivat johtaa 
työvoiman käytön vähentämiseen tai jos työnantajan palkanmaksukyky 
on heikentynyt äkisti, paikallisten osapuolten todettua työnantajaa 
kohdannut taloudellinen kriisi, he voivat sopia toimenpiteistä määräajaksi 
työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtoja 
sopeuttamalla.  

Sopimus tehdään pääluottamusmiehen kanssa. Sopimuksesta 
neuvoteltaessa työnantajan on selvitettävä pääluottamusmiehelle 
avoimesti yrityksen taloudellinen tilanne.   

Taloudellisista etuuksista poikettaessa sopimisen on tapahduttava 
palkkaturvasäännösten puitteissa.  

Määräaikainen sopimus tehdään kirjallisesti siksi määräajaksi, kun 
työnantajan toiminnan arvioidaan vakautuvan, kuitenkin enintään 
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vuodeksi kerrallaan. Määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa kahden 
kuukauden irtisanomisajalla, mikäli sopimuksen jatkamiselle ei enää ole 
asiallisia perusteita.   

Kun yhteisesti todetaan, että yritys on ajautumassa poikkeuksellisiin 
taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työvoiman käytön 
vähentämiseen, voidaan työnantajan päätöksellä ottaa käyttöön 
pidennetty lomakausi 1.4.–31.10. 

Liitot voivat tarvittaessa antaa asiantuntija-apua. 

Tällä kirjauksella ei rajoiteta työsopimusosapuolten keskinäistä 
sopimusvapautta eikä työnantajan yksipuolista oikeutta sopeuttaa 
työehtoja lain ja oikeuskäytännön mukaisesti. 

 

4.5. Työhyvinvoinnin kehittäminen 

Työhyvinvointi syntyy työn tavoitteista, tarkoituksesta ja sisällöstä, 
työyhteisön ja yksilöiden erilaiset tarpeet, resurssit ja vahvuudet 
tunnistavasta sekä yhteensovittavasta johtamisesta sekä 
työyhteisötaitojen hallinnasta kohti menestyvää liiketoimintaa. Hyvinvoiva 
työntekijä on myös tuottava.  

4.5.1. Kemianteollisuuden veto- ja pitovoimaa 

Liitot käynnistävät yhdessä toimialan ohjelman työvoiman pitämiseksi 
kunnossa kaiken ikää. Ohjelma toteutetaan 31.12.2024 mennessä. Sen 
tarkoituksena on parantaa eri ikäisten työntekijöiden työssä jaksamista ja 
pidentää työuria.  

Laaja selvitys ja tiedon jakaminen Kemianteollisuudessa 

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. 

Pilottihanke 

Ohjelmaan haetaan mukaan halukkaita pilottiyrityksiä, joille luodaan 
alusta verkottua ja vaihtaa ajatuksia. Ohjelmaa varten haetaan myös 
ulkopuolista rahoitusta, jolla tuetaan hankkeen tarkoitusta ja annetaan 
tarvittaessa asiantuntija-apua pilottiyrityksille. Ohjelmassa selvitetään 
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mahdollisuutta edistää jo eläkkeelle jääneiden työllistämistä kartoittamalla 
esteitä ja selkiytystarpeita ohjeisiin ja tes-kirjauksiin. 

Tulosten hyödyntäminen 

Hanketta seurataan mm. eläköitymisiän muutoksilla, 
sairauspoissaolomäärillä, sairauseläkemäärillä ja myös sillä, onko 
hankkeella vaikutusta työvoimapulaan. 

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. 

4.5.2. Sairastavuuden vähentäminen 

Seurataan sairauspoissaolojen kehittymistä, tavoitteena 
sairauspoissaolojen väheneminen. Selvitetään tarvittaessa keinoja 
poissaolojen aiheuttamien tuotannollisten ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kerätään hyviä käytäntöjä, joilla on vaikutusta sairauspoissaolojen 
vähentämiseen. Näitä voi olla esim. korvaava työ, varhainen välittäminen, 
esimiehen luvalla sairauspoissaolo, yhteistyö työterveyshuollon kanssa. 

 

4.6. Liittojen yhteiset koulutukset 

4.6.1. Koulutus perehdyttämisestä ja työnopastuksesta 

Kemianteollisuus ry ja Teollisuusliitto ry tuottavat yhteistyössä 
työpaikkojen käyttöön verkkopohjaisen koulutuskokonaisuuden työpaikan 
esimiehille ja opastajille työturvallisuuslain 14 § mukaisesta riittävästä 
perehdyttämisestä ja opastamisesta työhön. Koulutuskokonaisuus pitää 
sisällään opastussuunnitelman laatimisen, työn opastamisen ja sekä 
opastettavan osaamisen varmistamisen ja arvioinnin.  

Koulutus katsotaan liittojen järjestämäksi yhteiseksi koulutukseksi.  

Osapuolet käyttävät koulutuskokonaisuuden suunnittelussa ja 
toteuttamisessa pedagogiaa ja verkko-opiskelua tuntevia asiantuntijoita.  
Koulutuskokonaisuus suunnitellaan liittojen perustamassa työryhmässä 
03/2023 mennessä ja toteutetaan 05/2023 mennessä. 

Yritys voi hyödyntää liittojen yhteisen koulutuksen sijasta omaa tai 
esimerkiksi koulutuslaitosten järjestämää koulutuskokonaisuutta. 
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4.6.2. Liittojen yhteinen koulutus sairaspoissaolojen 
vähentämisestä, oma ilmoitus –käytännöstä ja vuosilomalla 
sairastumisesta  

Liitot järjestävät yhteisen koulutuksen sairaspoissaolojen 
vähentämisestä, oma ilmoitus käytännöstä ja vuosilomalla 
sairastumisesta. Koulutus järjestetään ennen 31.5.2023. 

 

4.7. Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta 

Osapuolet pitävät tärkeänä, että työpaikalla tapahtuva koulutus on hyvää 
työkulttuuria ja tehokasta oppimista edistävää. Oppimisjakson 
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tarvitaan laajaa ja 
monipuolista yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikan edustajien kesken 
koulutuksen tavoitteet huomioon ottaen. 

Harjoittelijan oppimistavoitteet täyttävistä tehtävistä sovitaan 
harjoittelusopimuksessa kunkin oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. 
Tavoitteena on, että harjoittelun jälkeen harjoittelija osaa arvioida 
opinnoissaan syntynyttä osaamista suhteessa työelämän vaatimuksiin ja 
arvioida omaa osaamistaan suhteessa niihin. 

Harjoittelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimies, 
toimihenkilö tai työntekijä, jolla on ohjaamiseen tarvittava osaaminen. 
Työpaikkaohjaajan tehtävänä on huolehtia harjoittelun tavoitteiden 
täyttymisestä, riittävästä perehdytyksestä ja ohjauksesta.   

 

4.8. Työpaikan suunnitelmat 

Liitot suosittelevat, että työpaikoilla laadittavaksi tulevat erilaiset 
suunnitelmat yhdistetään käytännölliseksi kokonaisuudeksi. Uuden 
yhteistoimintalain mukaiseen työyhteisön kehittämissuunnitelmaan 
voidaan sisällyttää työsuojelun toimintaohjelma, tasa-arvosuunnitelma ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmien yhdistäminen toimivaksi 
kokonaisuudeksi helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, vähentää 
hallinnollista taakkaa, edesauttaa suunnitelmien ylläpitämistä ja auttaa 
keskustelun fokusointia eri aihealueiden osalta siten, että se vastaa 
käytännön työelämän tarpeita.  
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4.9. Työrauha ja valvontavelvollisuus 

Työehtosopimuksen 4 §:n kohdissa 2–6 määritetään työrauha ja 
valvontavelvollisuus sekä eri osapuolten roolit ja tehtävät muun muassa 
työtaisteluiden ennaltaehkäisemiseksi ja työrauhan palauttamiseksi. Liitot 
arvioivat nykyisen järjestelmän toimivuutta ja laativat yhteisen kirjallisen 
toimintatavan 30.6.2023 mennessä, jolla tehostetaan määräyksen 
toimivuutta ja selkeytetään osapuolten rooleja työtaistelun uhatessa tai 
sen aikana. Huomioita kiinnitetään muun muassa tiedon saamiseen 
uhkaavasta työrauhahäiriöstä riittävän ajoissa, yhteiseen viestiin riidan 
osapuolille ja aiheutuvien vahinkojen käsittely. Liitot voivat kuulla 
yritystason edustajia tässä työssä. 

Liitot ovat laatineet yhteisen neuvottelumuistion työehtosopimuksen 4 §:n 
tulkinnasta. 

 

4.10. Paikallisen sopimuksen voimaantulo ilman liittotason 
hyväksyntää 

Paikalliset sopimukset voidaan tehdä työehtosopimuksen 50 §:n 
mukaisesti ilman liittojen hyväksyntää. 

 

5. Viittaukset 

Pykäläviittaukset yhteistoimintalakiin ovat ainoastaan informatiivisia. 

 

6. Sopimuksen voimassaolo 

Työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025 saakka, ellei alla 
olevasta muuta johdu, jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä 
viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan 
puolelta kirjallisesti irtisanottu.  

Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat työehtosopimuksen 
määräykset voimassa siksi, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai 
sopimusneuvottelut ovat päättyneet. 

 

7. Pöytäkirjan sitovuus ja tarkastaminen 

 

Tällä pöytäkirjalla on sama sitovuus ja voimassaoloaika kuin osapuolten 
välisellä työehtosopimuksella. Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi 
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yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Tämä pöytäkirja 
katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi sopijaliittojen allekirjoituksin.  

 

Helsingissä 3.3.2023 
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