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Lisäohje EK:n syyskuun palkkatilastoon vastaamiseen Kemianteollisuuden 

osalta 

Vuonna 2011 käyttöönotettujen alakohtaisten tehtäväkoodien luokitteluohjeet 

 

Tehtävänimikekoodi on 6 -merkkinen tietokenttä, joka muodostuu tehtävän pääryhmästä (kolme 

ensimmäistä merkkiä), sopimusalakohtaisesta alaryhmästä (neljäs ja viides merkki) ja asema-

koodista (kuudes merkki). Kemianteollisuudessa tehtävän pääryhmään eikä asemakoodiin ei teh-

dä muutoksia. Nyt käytössä ovat vain seuraavat neljä tehtävän alaryhmäkoodia: 

 

 Laborantti=11 

 Tutkija=21 

 Työnjohtaja/Vuoromestari=31 

 Päällikkö=41 

 

Nämä alaryhmäkoodit koodataan vain näihin ryhmiin kuuluville henkilöille. Muilla henkilöillä mer-

kit jätetään nolliksi kuten ennenkin. Tehtävänimikekoodin merkkimäärä säilyy ennallaan, eikä tä-

män koodausten käyttö edellytä rakenteellisia muutoksia palkanlaskentaohjelmistoon.  

 

Tehtäväkoodaus on tarkistettava vuosittain. 

 

Kemianteollisuus ry muodostaa jäsenyritystensä käyttöön nimikekohtaisen palkkavertailuraportin 

tutkimuksen ja tuotekehityksen, laadunvalvonnan ja tarkastuksen, valmistuksen ja käytön sekä 

kunnossapidon ja huollon laboranttitehtävien, tutkijoiden, työnjohtajien ja päälliköiden mediaani- 

ja keskiarvopalkoista. Raportin muodostaminen edellyttää tilastollisesti kattavaa vastausta, joka 

saadaan mahdollisimman laajasti käyttöönotettavalla nimikekohtaisen koodauksen muodostami-

sella. 
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LUOKITTELUESIMERKKEJÄ 

 

Huomattavaa! Toimenvaativuusluokitukset ovat suuntaa antavia. Palkkausjärjestelmän mukaan 

toimenvaativuusluokka määräytyy tehtävän sisällön, ei nimikkeen mukaan 

 

Tehtävä-

koodi en-

nen 

Tehtävä-

koodi 

Nimike Yrityksen nimike-

käytäntöä 

Selitys 

031003 031113 Laborantti Laborant-

ti/Asiantuntija 

Työskentelee laadun-

valvonnassa, TVL 6, 

Asema: asiantuntija 

042004 042114 Laborantti Laborantti Työskentelee valmis-

tus- ja käyttötehtävis-

sä. TVL 4, asema: 

asianhoitaja 

022002 022212 Tutkija Senior Scientist, 

vanhempi tutkija 

Työskentelee tuoteke-

hitys- ja tuotesuunnit-

telutehtävissä van-

hempana tutkijana. 

Asemaltaan erityisasi-

antuntija. 

042003 042313 Työnjohta-

ja/Vuoromestari 

Työnjohtaja, val-

mentaja, vuoro-

mestari 

Työskentelee tehtaalla 

vuoronsa esimieste-

hävissä, TVL 5 tai 

suurempi (yrityskoh-

taisesti TVL vaihtelee) 

Asema: asiantuntija  

081002 081412 Päällikkö Kunnossapitopääl-

likkö, automaa-

tiopäällikkö 

Vastaa yksikön kun-

nossapidosta. Vastuu-

alueet tehdasalueen 

kiinteistöt ja ajoväylät. 

Vastaa useamman 

timin toiminnasta. 
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023002 023412 Päällikkö Käyttöpäällikkö Vastaa yksikön tuo-

tannon prosessien 

kehittämisestä. Ylem-

mällä toimihenkilöllä 

ei ole TVL:aa. Aseman 

puolesta kuuluu eri-

tyisasiantuntijoihin ja 

on vastuussa useam-

man tiimin toiminnas-

ta. 

022002 022212 Tutkija Tutkimusinsinööri Vastaa tuotteen tai 

prosessin kehittämi-

sestä tuotekehitysyk-

sikössä, ylemmällä 

toimihenkilöllä ei ole 

TVL:aa. Aseman puo-

lesta kuuluu erityisasi-

antuntijoihin. 

 

Asemat kemian alakohtaisessa palkkavertailuraportissa: 

 Johtajat/johto ei tehdä erillistä alaryhmäkooditusta 

 Erityisasiantuntijoihin kuuluvat päälliköt ja tutkijat 

 Asiantuntijoihin sijoitetaan työnjohtajat/vuoromestarit sekä laborantit TVL 5-7 

 Asianhoitajiin sijoitetaan laborantit TVL 2-4 
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ALARYHMÄKOODAUS, YRITYSKOHTAISIA NIMIKKEITÄ 

 

Nimike Kemianalalla yrityskohtaisia nimikkeitä 

Laborantti Laborantti 

Laborantti, kokenut 

Laborantti, asiantuntija 

Tutkijat Tutkija 

Asiantuntija (associate) 

Erikoisasiantuntija (Sr associate) 

Pääasiantuntija (fellow) 

Johtava asiantuntija (sr fellow) 

Työnjohtaja/Vuoromestari Huoltomestari 

Käyttömestari 

Tuotantomestari 

Valmistusmestari 

Vuoropäällikkö 

Osastopäällikkö, tuotantopäällikkö, käyttö-

päällikkö, kunnossapitopäällikkö, laboratorio-

päällikkö, vuorotyönjohtaja 

Päivämestari 

Työnjohtaja 

Sähkömestari 

Kunnossapitomestari 

Aluevastaava 

Päällikkö Käyttöpäällikkö 

Ryhmäpäällikkö 

Sähköpäällikkö 

Automaatiopäällikkö 

Kunnossapitopäällikkö 

Aluekunnossapitopäällikkö 
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PALKKAVERTAILURAPORTTIIN VALITUT TOIMINNOT 

 

Toiminto Pääryhmä 

02 Tutkimus ja tuotekehitys 021 Tutkimustehtävät 

 022 Tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutehtävät 

 023 Tuotantoprosessien kehittämistehtävät 

  

03 Laadunvalvonta ja tarkastus 031 Laadunvalvonta ja tarkastustehtävät 

  

04 Valmistus ja käyttö 041 Valmistuksen ja käytön suunnittelutehtävät 

 042 Valmistus- ja käyttötehtävät 

  

08 Kunnossapito ja huolto 081 Kiinteistöjen hallinnointitehtävät 

 082 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huol-

totehtävät 

 083 Kiinteistöjen, liikenneväylien yms. kunnos-

sapito- ja huoltotehtävät 

 

 

Lisätietoja luokittelusta:  Jaana Neuvonen, jaana.neuvonen@kemianteollisuus.fi 

  Mika Säilä, mika.saila@kemianteollisuus.fi 
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