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Osapuolina olevat liitot ovat tänään saavuttaneet neuvottelutuloksen lasikeraamisen teollisuu-
den työntekijöiden työehtosopimusten uudistamiseksi seuraavin muutoksin. 
 
1. Sopimuskausi, sopimuksen voimassaolo ja työehtosopimuksen allekirjoittaminen 
 
Todettiin, että uusi työehtosopimus korvaa 16.2.2023 lukien osapuolten kesken ajalle 
18.2.2022 – 31.1.2024 allekirjoitetun työehtosopimuksen. Tämä sopimus on voimassa 
16.2.2023 – 31.1.2025, ellei muuta sovita. 
 
Todettiin, että osapuolina olevat liitot ovat 16.2.2023 saavuttaneet neuvottelutuloksen Lasike-
raamisen teollisuuden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen teksti- ja palkkamuutoksista. 
Liitot ovat tänään allekirjoittaneet edellä mainittua alaa koskevan työehtosopimuksen. 
 
2. Palkankorotukset 
 
2.1. Kertaerä vuonna 2023 
  
Kertaerän suuruus on 400 euroa ja se maksetaan huhtikuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. 
(Kustannusvaikutus on laskettu koko kemian alalle ja se on 1,05 prosenttia).  
 
Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut vii-
meistään 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 suh-
teessa. 
 
Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa.  
 
Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalk-
kaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa. 
 
2.2. Myöhennyskorvaus vuonna 2023 
 
Myöhennyskorvaus on korvausta palkankorotuksen myöhentämisestä viidellä kuukaudella. 



Myöhennyskorvauksen suuruus on 400 euroa ja se maksetaan heinäkuun 2023 palkanmak-
sun yhteydessä. (Kustannusvaikutus on laskettu koko kemian alalle ja se on 1,05 prosenttia).  
 
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 perheva-
paalla. 
 
Osa-aikaiselle työntekijälle myöhennyskorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden 
työajan suhteessa. 
 
Myöhennyskorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen myöhennyskor-
vauksen maksuajankohtaa. 
 
Myöhennyskorvausta ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuo-
silomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa. 
 
2.3. Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta 
 
Vuosi 2023 
 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusvuosilisää ja muita erillisiä lisiä korotetaan 
1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,2 prosentin 
suuruisella yleiskorotuksella.  
 
Vuosi 2024 
 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman palvelusvuosilisää ja muita erillisiä lisiä, korote-
taan 1.5.2024 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 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien 0,2 prosentin suuruisella paikallisella erällä, jonka jakami-
sesta työnantaja päättää.  
 
Paikallinen erä lasketaan maaliskuussa 2024 työsuhteessa olevien työehtosopimuksen sovel-
tamispiiriin kuuluvien työntekijöiden henkilökohtaisten palkkojen yhteenlasketusta summasta. 
Koko kuukauden työstä poissa olevien työntekijöiden palkkoja ei lasketa mukaan, mikäli työn-
tekijälle on palkattu sijainen.  
 
Paikallisen erän laskeminen 
 
Palkkoina käytetään aika-, urakka- ja palkkiotyöpalkkoja ilman erillisiä lisiä, esim. palvelus-
vuosi-, vuorotyö-, olosuhdelisiä.  
 
Esimerkki paikallisen erän laskemisesta  

 
Yrityksellä on helmikuussa 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 eu-
roa/tunti työnantajan päättämällä tavalla.  
 

2.5. Kriisilauseke 
 
Yrityksen toimintaedellytysten niin edellyttäessä voidaan paikallisesti luopua osittain tai koko-
naan pääluottamusmiehen kanssa sopien vuoden 2023 palkankorotuksesta, kertaerästä, 
myöhennyskorvauksesta ja/tai vuoden 2024 palkankorotuksesta.  
 
Mikäli yrityksessä maksettavat palkat ovat taulukkopalkan suuruisia, voidaan sopia paikalli-
sesti palattavan kokonaan tai osittain aikaisempaan taulukkopalkkaan määräajaksi.  
 
2.6. Yleiskorotuksen vaihtaminen kertaerään 
 
Työntekijä ja työnantaja voivat kirjallisesti 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 1.10.-15.10.2023 välisenä aikana. Näin sovittu kertaerä maksetaan 
lokakuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. 
 
2.7. Luottamusmiehelle annettavat tiedot vuonna 2024 
 
Korotusten tekemisen jälkeen työnantaja käy pääluottamusmiehen, ja ellei pääluottamus-
miestä ole valittu, koko työntekijäryhmän kanssa yhdessä läpi kohtuullisessa ajassa työnteki-
jöiden kokonaismäärän, kuinka moni työntekijä on saanut korotuksen, keskimääräisen koro-
tuksen suuruuden sekä työntekijöiden palkkojen korottamiseen kohdennetun summan eritel-
len sen yrityskohtaiseen ja yleiskorotukseen.  Neuvotteluissa annetut tiedot ovat luottamuk-
sellisia 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 pääluottamusmie-
hen kanssa vuoden 2023 osalta 15.9.2023 ja vuoden 2024 osalta 15.4.2024 mennessä. Ellei 
yrityksessä ole luottamusmiestä, työnantaja käy neuvottelut koko henkilöstöryhmän kanssa. 
Sopimus tehdään kirjallisesti.  
 
Mikäli sovitaan palkan tarkistusten ajankohdan muuttamisesta, tulee samalla sopia muutok-
sesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoi-
sella erällä. Korvaus maksetaan viimeistään palkankorotuksen toteuttamisajankohtana.  
 
2.8.2 Palkankorotusten huomioiminen työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia 
toteutettaessa 
 
Mikäli yrityksissä tehdään palkankorotuksia työehtosopimuksen palkankorotuksista poik-
keavina ajankohtina, voidaan nämä paikallisesti sopia otettavaksi huomioon työehtosopimuk-
seen perustuvia korotuksia toteutettaessa. Tällöin työntekijälle on ilmoitettava, että korotus 
pitää sisällään työehtosopimukseen perustuvan korotuksen.  
 



2.9. Palkkataulukot 
 
Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat 1.10.2023 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 
 
Ohjetuntipalkat 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-
maksukauden alusta: 
Palkkaryhmä 1  1050     
Palkkaryhmä 2  1078     
Palkkaryhmä 3  1124     
Palkkaryhmä 4  1189     
Palkkaryhmä 5  1263     
 
Ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien ohjetuntipalkat 
1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
Nuorempi puhaltaja 1338     
Vanhempi puhaltaja 1389     
Puhaltajamestari 1420     
 
Kunnossapidon ammattityöntekijät 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta 
Työnvaativuusluokka 1 1126     
Työnvaativuusluokka 2 1176     
Työnvaativuusluokka 3 1366      
Työnvaativuusluokka 4 1516     
 
Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat 1.5.2024 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 
 
Ohjetuntipalkat 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: 
Palkkaryhmä 1 1085     
Palkkaryhmä 2 1114     
Palkkaryhmä 3 1161     
Palkkaryhmä 4 1228     
Palkkaryhmä 5 1305     
 
Ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien ohjetuntipalkat 1.5.2024 tai lä-
hinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
Nuorempi puhaltaja 1382     
Vanhempi puhaltaja 1435     
Puhaltajamestari 1467     

 
Kunnossapidon ammattityöntekijät 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta 
Työnvaativuusluokka 1 1163     
Työnvaativuusluokka 2 1215     
Työnvaativuusluokka 3 1411      
Työnvaativuusluokka 4 1566     

 
  



Palkkataulukoiden korottaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 
palkkausjärjestelmässä sovitulla tavalla. Ellei muuta ole sovittu, yrityskohtaisia palkkataulu-
koita korotetaan 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
2,2 prosentilla ja 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
3,3 prosentilla. 
 
Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien:  

 
Alle 17-vuotiaat   1020     
17-vuotiaat  1024     

 
Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan pal-
kanmaksukauden alusta lukien:  
 
Alle 17-vuotiaat   1054     
17-vuotiaat 1058     

 
Liitot ovat sopineet Tutustu työelämään ja tienaa -suosituksesta vuosille 2023–2025. Sopimus 
on työehtosopimuksen liitteenä. 
 
2.10. Vuorolisät 
 
Lähinnä 1.2.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien  
 

 iltavuorolisä 128 senttiä/tunti  
 yövuorolisä 223 senttiä/tunti 
 keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä 136 senttiä/tunti 

 
2.11. Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 
 
Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.2.2024 alkaen seuraavat:    

Työntekijöiden lukumäärä 
Korvaus euroa / kuu-
kausi     

 

 – 20 74  
    

  

21 – 50 79  
    

  

51 – 100 85  
    

  

101 – 150 90  
    

  

151 – 250 102  
    

  

251 – 350 116  
    

  

351 – 420 125  
    

  

421 –  134  
    

  

  



Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määrät ovat 1.2.2024 alkaen seuraavat: 

Työntekijöiden 
lukumäärä 

  
Korvaus 
euroa / 
kuukausi 

 

      
alle 4  

54       
  

4  57       
  

8  67       
  

14  79       
  

20  94       
  

28  102       
  

32  111       
  

Kokonaan vapau-
tettu 122       

 
 

 
2.12. Keskituntiansion korottaminen  
 
Keskituntiansiota korotetaan vuoden 2023 osalta 1.10.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai euromäärällä kuin henkilökohtaista palk-
kaa korotetaan.  
 
Keskituntiansiota korotetaan vuoden 2024 osalta 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta alkaen samalla sentti- tai euromäärällä kuin henkilökohtaista palk-
kaa korotetaan.  
 
2.13. Liittojen tuki  
 
Liitot laativat yhteisen ohjeistuksen esimerkkeineen ja järjestävät koulutusta paikallisille osa-
puolille työehtosopimuksen mukaiseen palkkojen korottamiseen.  
 
3. Tekstimuutokset 
 
4.6 Erilliset lisät 
 
Vuorotyölisien määräytyminen 
 
Muutetaan 4. kappale kuulumaan seuraavasti: 

 
Edellisen kappaleen mukaista vuorotyölisien laskentasääntöä ei sovelleta vuo-
sina 2023 ja 2024 toteutettavien palkankorotusten yhteydessä. 

 
6.1 Vuosiloma, lomaraha 
 
Lisätään uusi kappale 6.1 Vuosiloma, lomaraha alle otsikon Vuosiloman ja vuosilomapalkan 
määräytyminen jälkeen.  

 
Vuosiloman sijoittaminen irtisanomisajalle  
 
Työnantajan irtisanoessa työntekijän muilla kuin työsopimuslain 7 luvun 3–4 §:n 
mukaisilla irtisanomisperusteilla työnantaja voi määrätä työntekijän pitämään an-
saitut lomat irtisanomisaikana lomakaudesta riippumatta. Pidetyn vuosiloman 
ajalta maksetaan vuosilomapalkka ja lomaraha kohdan 6.1 mukaisesti.  

  



Liite 10, Tutustu työelämään ja tienaa 
 
Muutetaan liite kuulumaan seuraavasti: 
 

TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA -KESÄHARJOITTELUOHJELMA 2023-
2025 
 
KEMIANTEOLLISUUS KT RY  
MUOVITEOLLISUUS RY 
KUMITEOLLISUUS RY 
LASIKERAAMINEN TEOLLISUUS LT RY 
KENKÄ- JA NAHKATEOLLISUUS RY 
KULTASEPPIEN TYÖNANTAJALIITTO RY 
VENETEOLLISUUDEN TYÖNANTAJAT RY 
TEOLLISUUSLIITTO RY 
 
Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma vuosiksi 2023-2025  
 
Muoviteollisuuden ja kemiantuoteteollisuuden työehtosopimus, Kemian peruste-
ollisuuden työehtosopimus, Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuuden työeh-
tosopimus, Kumiteollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Lasikeraa-
misen teollisuuden työehtosopimus, Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijöitä kos-
keva työehtosopimus, Kenkä- ja nahkateollisuuden työehtosopimus, Jalometal-
lialan työehtosopimus, Harja- ja sivellinalojen työehtosopimus sekä Veneenra-
kennusteollisuuden työehtosopimus 
 
Kemianteollisuus KT ry, Muovituoteteollisuus ry, Kumiteollisuus ry, Lasikeraami-
nen teollisuus ry, Kenkä- ja nahkateollisuus ry, Kultaseppien työnantajaliitto ry, 
Veneteollisuuden työnantajat ry ja Teollisuusliitto 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 toimialan työpaikan toiminnasta, niissä esiintyvistä eri työtehtävistä, 
henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista 
sekä antaa nuorille mahdollisuuden tehdä heille sopivaa käytännön työtä. 
Kesäharjoittelupaikkoja haetaan suoraan alan yrityksistä. 
 
Tämän vuoksi osapuolet ovat sopineet seuraavaa: 
 
1. Jäljempänä olevat määräykset koskevat peruskoululaisten, lukiolaisten, 
kymppiluokkalaisten sekä VALMA-koulutukseen osallistuvia, joiden työsuhde 
perustuu Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmaan. 
 
2. Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman 
mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliseen aikaan vuosina 2023-
2025. Nuorella voi olla useampi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso 
samalla työnantajalla kunakin vuonna. 
 
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.  



4. Voimassa olevan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita 
ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin henkilöihin, 
joiden työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun 
kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin 
ei myöskään sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli 
ne vaikeuttaisivat kesätyöharjoitteluohjelman käytännön toteutusta. 
 
Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 2022 
 
Kemianteollisuus KT ry     Muoviteollisuus ry 
 
Kumiteollisuus ry   Lasikeraaminen  
    teollisuus LT ry 
 
Kenkä- ja nahkateollisuus ry   Kultaseppien 
    työnantajaliitto ry 
 
Veneteollisuuden työnantajat ry   Teollisuusliitto ry 

 
Liite 11, Paikallisen sopimisen mahdollisuudet työehtosopimuksessa 
 
Lisätään seuraavat paikallisen sopimisen mahdollisuudet 
 

 Palkankorotukset 2023 ja 2024 
o Palkankorotuksista, kertaerästä ja myöhennyskorvauksesta osittain tai koko-

naan luopuminen yrityksen toimintaedellytysten niin vaatiessa 
o Palkankorotusten ajankohdan muuttaminen 
o Yrityksessä työehtosopimuksesta poikkeavana aikana tehtävät palkankorotuk-

set voidaan paikallisesti sopia otettavaksi huomioon työehtosopimukseen pe-
rustuvia korotuksia toteutettaessa 

o Yleiskorotuksen vaihtaminen kertaerään vuonna 2023 
 Allekirjoituspöytäkirja 2023–2025: Työaikakokeilu vuoden 2025 loppuun saakka 

 
4. Allekirjoituspöytäkirjatekstit 
 
4.1 Jatkuva neuvottelu 
 
Jatkuvan neuvottelun tavoitteena on edistää yhteistoimintaa työpaikoilla, kehittää alan työlli-
syyttä ja tuottavuutta, valmistella sopimuskauden aikana muutoksia työehtosopimuksiin sekä 
laatia yhteisiä soveltamisohjeita työpaikoilla hankaliksi koettuihin tilanteisiin.  
 
Osapuolet toteuttavat jatkuvan neuvottelun periaatetta sopimuskauden aikana siten, että so-
pimuskauden aikana neuvotellaan ja etsitään ratkaisua erillisiin teemoihin. Osapuolet voivat 
neuvotella muistakin esiin tulevista asioista toisen osapuolen esityksestä. 
  
Neuvotteluissa sovitut työehtosopimuksen tekstimuutokset hyväksytään sopijaosapuolten hal-
linnossa ja tulevat voimaan erikseen sovittuna aikana. 
 
4.1.1 Yhteinen strategia yhteistyön ja työehtosopimuksen kehittämiseksi  
 
Laaditaan yhteinen strategia yhteistyön ja työehtosopimusten tavoitteelliseksi kehittämiseksi 
31.5.2023 mennessä, jonka jälkeen toteutus tapahtuu jatkuvassa neuvottelussa ja sen aset-
tamissa työryhmissä. 
  



Käytetään pohjana seuraavia yhdessä sovittuja suuntaviivoja ja konkretisoidaan suuntaviivo-
jen sisältö: 
 

 työmarkkinatoiminta on ennakoivaa, uudistuvaa ja edistyksellistä 
 asiakkaiden tarpeisiin ja muutoksiin pystytään vastaaman ketterästi ja nopeasti yh-

dessä niin liittotasolla kuin yrityksissäkin 
 ymmärretään hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön merkitys yritysten pärjäämi-

sessä 
 yhdessä parannetaan kemianteollisuuden vetovoimaisuutta erityisesti nuorten keskuu-

dessa 
 sopimuskausien aikana työrauha pitää 
 kaikki toimet tähtäävät siihen, että Suomessa toimivat kemianteollisuuden yritykset 

ovat kilpailukykyisiä maailman markkinoilla 
 
4.1.2 Työaikakokeilu 
 
Liitot jatkavat 18.2.2022 alkanutta määräaikaista kokeilua 31.12.2025 saakka. Hankkeessa 
seurataan työpaikkakohtaisia työaikakokeiluja uudentyyppisistä, osapuolten yhteisen edun 
mukaisista työaikajärjestelyistä. Paikallisesti sopien näissä kokeiluissa voidaan poiketa työeh-
tosopimuksen 3. 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 sopimusvapau-
teen. 
 
Työnantajan edustaja ja henkilöstön edustaja tai henkilöstö yhdessä voivat ilmoittaa työpaik-
kansa kokeiluun milloin tahansa sopimuskauden aikana.  Ilmoittautuminen tapahtuu lomak-
keella osoitteessa www.yhteistakemiaa.fi. 
 
Liittojen välinen työryhmä antaa mukaan lähteville neuvotteluosapuolille alkukoulutuksen pa-
kottavista työaikamääräyksistä.  
 
Työryhmä laatii väliraportin 31.10.2023 ja toisen raportin 31.10.2025 kokeilusta saaduista tu-
loksista ja esittävät näiden perusteella mahdollisia muutoksia työehtopimukseen. 
 
4.1.3 Kemianteollisuuden nuorten oppisopimusmalli  
 
Kemianteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n nuorten oppisopimusmallin on tarkoitus kasvattaa 
nuorten, 16–20-vuotiaiden, opiskelijoiden koulutus- ja työssäoppimisjaksoja kemianteollisuu-
den jäsenyrityksissä. Mallia pilotoidaan oppilaitoksissa ja yrityksissä vuoteen 2025 saakka.  
 
Mallilla halutaan lisätä alan vetovoimaa nuorten osaajien keskuudessa, vastata työvoimatar-
peeseen sekä alan hiilineutraaliuskehityksen vauhdittamaan osaamistarpeeseen. 
 
Työpaikoilla, joissa nuorten oppisopimusmalli otetaan käyttöön, käydään yhdessä läpi oppi-
sopimusoppilaan perehdyttämiskäytännöt.  
 
Liittojen, pilottiyritysten ja oppilaitosten edustajista koostuva työryhmä seuraa nuorten oppiso-
pimusmallin toimivuutta ja tekee tarvittavia muutoksia malliin.  
  



4.2. Paikallisen sopimisen kokonaisuus 
 
4.2.1 Sparraustilaisuudet  
 
Sopimusosapuolet aloittavat yritysten neuvotteluosapuolille suunnattuja paikallisen sopimisen 
sparraustilaisuudet. Niiden tarkoituksena on tavoittaa kaikki Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityk-
set ja luoda perusta työpaikkatason sopimiselle alalla.  
 
4.2.2 Yhteiset koulutukset  
 
Sopimusosapuolet järjestävät alkuvuodesta 2024 yritysten neuvotteluosapuolille työehtosopi-
musten paikallisen sopimisen mahdollisuuksista ja tuovat esille hyviä sopimisen käytäntöjä 
alan yrityksistä. Tilaisuuksien tarkoituksena on rohkaista osapuolia kokeilemaan paikallista 
sopimista. 
 
4.2.3 Paikallisen sopimisen kurssi työnantajien edustajille ja luottamusmiehille Muri-
kassa syksyllä 2023  
 
Kemianteollisuus ja Teollisuusliitto kouluttavat yhdessä neuvotteluosapuolet paikallisen sopi-
misen mahdollisuuksiin. Koulutuksen tarkoituksena on tukea osapuolten yhteistyötä. 
 
4.2.4 Työkalu työaikojen suunnitteluun 
 
Sopimusosapuolet jatkavat vuoden 2023 aikana työaikatyökalun kehittämistä paikallisen so-
pimisen helpottamiseksi erityisesti työaikakysymyksissä.  
 
4.2.5 Yhteistyön tasomittaus 
 
Sopimusosapuolet jatkavat tiedon jakamista yhteistyön tasomittauksesta työpaikoille ja tarjoa-
vat mahdollisuutta osana sparraustilaisuuksia purkaa tasomittauksen tuloksia. Tasomittauk-
sen tavoitteena on yhteistyön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden selvittäminen. Mittaus voi-
daan tehdä työnantajien ja henkilöstön edustajille tai laajemmalle joukolle. Yhteistyön tasomit-
tarin teemoina ovat toimintaympäristö, luottamus, osaaminen ja työhyvinvointi.  
 
4.2.6 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 hidas-

teista paikallisen sopimisen kehittämiseksi  
 

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



4.2.7 Paikallisen sopimisen toteutumisen seuranta kemianteollisuuden sopimusaloilla 
 
Sopimusosapuolet mittaavat puolivuosittain paikallisen sopimisen toimivuutta lyhyellä kyse-
lyllä. Kyselyn painopisteessä ovat kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämi-
seen tähtäävät paikalliset sopimusneuvottelut etenkin työaikakysymyksissä ja miten näissä on 
edistytty. Liitot käsittelevät jatkuvassa neuvottelussa mahdollisia epäkohtia ja minkälaisia toi-
menpiteitä nämä liitoilta vaativat.  
4.3. 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.  
 
Sairastavuuden vähentäminen 
 
Seurataan sairauspoissaolojen kehittymistä, tavoitteena sairauspoissaolojen väheneminen. 
Selvitetään tarvittaessa keinoja poissaolojen aiheuttamien tuotannollisten ongelmien ratkaise-
miseksi. Kerätään hyviä käytäntöjä, joilla on vaikutusta sairauspoissaolojen vähentämiseen. 
Näitä voi olla esim. korvaava työ, varhainen välittäminen, esimiehen luvalla sairauspoissaolo, 
yhteistyö työterveyshuollon kanssa. 
 
4.3.1 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 työn-
tekijöiden työssä jaksamista ja pidentää työuria.  
 
Laaja selvitys ja tiedon jakaminen Kemianteollisuudessa 
 
Liitot kokoavat hyviä käytäntöjä ja konkreettisia esimerkkejä työpaikoilla eri ikäisten työnteki-
jöiden 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 vaih-
taa ajatuksia. Ohjelmaa varten haetaan myös ulkopuolista rahoitusta, jolla tuetaan hankkeen 
tarkoitusta ja annetaan tarvittaessa asiantuntija-apua pilottiyrityksille. Ohjelmassa selvitetään 
mahdollisuutta edistää jo eläkkeelle jääneiden työllistämistä kartoittamalla esteitä ja selkiy-
tystarpeita ohjeisiin ja tes-kirjauksiin. 
 
Tulosten hyödyntäminen 
 
Hanketta seurataan mm. eläköitymisiän muutoksilla, sairauspoissaolomäärillä, sairauseläke-
määrillä 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 kan-
nustimilla ja työntekijän omaehtoisella työkyvyn ylläpitämisellä voidaan tavoitteita tukea. 
Nämä hyvät käytännöt kootaan työpaikkojen hyödynnettäväksi ja julkaistaan nettisivuilla. 
 
4.4. Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta    
 
Osapuolet pitävät tärkeänä, että työpaikalla tapahtuva koulutus on hyvää työkulttuuria ja te-
hokasta oppimista edistävää. Oppimisjakson suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa tar-
vitaan laajaa ja monipuolista yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikan edustajien kesken koulu-
tuksen 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 arvi-
oida 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. Työpaikkaohjaajalle 
maksetaan peruspalkka tai mikäli syntyisi ansionmenetystä, korvaus ansionmenetyksestä.   
 
4.5. Liittojen yhteinen koulutus sairaspoissaolojen vähentämisestä, oma ilmoitus –käy-
tännöstä ja vuosilomalla sairastumisesta  
 
Liitot järjestävät yhteisen koulutuksen sairaspoissaolojen vähentämisestä, oma ilmoitus käy-
tännöstä ja vuosilomalla sairastumisesta. Koulutus järjestetään ennen 31.5.2023. 
 
4.6. Työpaikan suunnitelmat 
 
Liitot suosittelevat, että työpaikoilla laadittavaksi tulevat erilaiset suunnitelmat yhdistetään käy-
tännölliseksi kokonaisuudeksi. Uuden yhteistoimintalain mukaiseen työyhteisön kehittämis-
suunnitelmaan voidaan sisällyttää työsuojelun toimintaohjelma, tasa-arvosuunnitelma ja yh-
denvertaisuussuunnitelma. Suunnitelmien yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi helpot-
taa kokonaiskuvan hahmottamista, vähentää hallinnollista taakkaa, edesauttaa suunnitelmien 
ylläpitämistä ja auttaa keskustelun fokusointia eri aihealueiden osalta siten, että se vastaa 
käytännön työelämän tarpeita.  
 
4.7. Työrauha ja valvontavelvollisuus 
 
Työehtosopimuksen 1.4 kohdan 2–8 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 osa-
puolille ja aiheutuvien vahinkojen käsittely. Liitot voivat kuulla yritystason edustajia tässä 
työssä. 
 
Liitot ovat laatineet yhteisen neuvottelumuistion työehtosopimuksen 1.4 kohdan tulkinnasta. 
  



4.8 Matkakustannusten korvaukset 
 
Verovapaaksi katsottavien matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet sopimuskauden 
aikana määräytyvät verohallituksen niitä koskevien kulloinkin voimassa olevien päätösten mu-
kaisesti. 
 
4.9 Kunnossapidon ammattityöntekijät 
 
Sopimuskauden aikana neuvotellaan paikallisesti kahdesti vuodessa kunnossapidon ammat-
tityöntekijöiden palkoista ja tarkistetaan yleisen palkkakehityksen pohjalta kiinnittäen erityi-
sesti huomiota metallin ansiokehitykseen. 
 
4.10 Oppisopimusoppilaat 
 
Oppisopimusoppilaiden palkat määräytyvät teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mu-
kaisesti. 
 
Osapuolet asettavat työryhmän selvittämään mahdollisuutta määritellä oppisopimusoppilai-
den palkat tässä työehtosopimuksessa. 
 
4.11 Työaikamuotojen vaihtelut 
 
Liitot ovat yhtä mieltä siitä, että työviikon aikana tapahtuva eri työaikamuotojen vaihtelu ei 
tosiasiassa saa johtaa ylityön korvaamista koskevien määräysten kiertämiseen. 
 
4.12 Ammattitutkinnot 
 
Liitot suosittelevat, että yrityksissä paikalliset osapuolet selvittävät, kuinka hyväksytysti suori-
tetut alan ammattitutkinnot on otettu huomioon työntekijän palkkauksessa. 
 
5. Sopimuksen voimassaolo 
 
Työehtosopimus on voimassa 16.2.2023–31.1.2025 saakka, ellei alla olevasta muuta johdu, 
jatkuen sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päät-
tymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.  
 
Uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltaessa ovat työehtosopimuksen määräykset voimassa 
siksi, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai sopimusneuvottelut ovat päättyneet. 
 
6.  Pöytäkirjan sitovuus ja tarkistaminen 
 
Tällä pöytäkirjalla on sama sitovuus ja voimassaoloaika kuin osapuolten välisellä työehtoso-
pimuksella. Tätä pöytäkirjaa on laadittu kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle. Tämä pöytäkirja katsotaan tarkastetuksi ja hyväksytyksi sopijaliittojen allekirjoituksin.  
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