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TT-SAK YLEISSOPIMUS 
 
1 LUKU 
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Lähtökohtia Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT) ja Suomen Ammattiliitto-

jen Keskusjärjestö SAK pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjen-
sä keskuudessa sekä työpaikoilla edistämään neuvottelusuhteita ja sopi-
mustoimintaa sekä vaikuttamaan kolmikantavalmisteluun yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa. 

 
Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan eri 
muotoja hyväksikäyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuksia. 

 
Perusoikeudet Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdistymisvapaus on loukkaama-

ton. Tämä koskee niin työnantajia kuin työntekijöitä. Työntekijöillä on 
oikeus perustaa ja toimia ammattiyhdistysorganisaatioissa, eikä heitä saa 
tämän johdosta irtisanoa tai syrjiä työssään. Yritysten henkilöstöllä on oi-
keus valita edustajia edustamaan heitä yritysten sisällä käsiteltävissä asi-
oissa. Edustajien valintaoikeus sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa 
on määritelty laeissa ja tässä sekä muissa sopimuksissa. Yksittäisen työn-
tekijän turvallisuus ja terveys, syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu 
ovat lähtökohtana sopimusmääräyksille. 
 

Työnjohto-oikeus Työnantajalla on oikeus ottaa toimeen ja erottaa työntekijä ja määrätä 
työn johtamisesta. 
 

Osapuolten neuvottelut ja lausuntojen pyytäminen 
 

TT:n tai SAK:n esittäessä työmarkkinaneuvotteluja, tulee ne mahdolli-
suuksien mukaan aloittaa viivytyksettä. Järjestöt myötävaikuttavat ala-
kohtaisten työehtosopimusten syntymiseen sääntöjensä mukaisessa järjes-
tyksessä. 
 
Jäsenjärjestöt voivat yhdessä pyytää TT:n ja SAK:n lausunnon sopimus-
ten tulkinnasta. 
 
Työehtosopimusosapuolten nimeämillä edustajilla on siitä työnantajan 
kanssa erikseen sovittaessa oikeus käydä tutustumassa olosuhteisiin edus-
tamiensa jäsenten työpaikoilla. 
 

Ennakkoilmoitus työtaisteluista 
 

Ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhtymistä siitä ilmoitetaan 
valtakunnansovittelijalle sekä asianomaiselle työnantaja- tai työntekijälii-
tolle mahdollisuuksien mukaan vähintään neljä päivää aikaisemmin. Il-
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moituksessa on mainittava aiotun työtaistelun syyt, alkamishetki ja laa-
juus. 
 

Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton 
jäsenliittojen jäsenyrityksissä jäljempänä mainituin rajoituksin. Työpai-
kalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Teollisuuden ja Työnantajain Kes-
kusliiton jäsenyrityksen tuotantoyksikköä tai sitä vastaavaa toimintayk-
sikköä. 
 

Organisaatio-yms. muutokset 
 

Työpaikan toiminnan olennaisesti supistuessa, laajentuessa taikka liik-
keen luovutuksen, sulautumisen, yhtiöittämisen tai niihin verrattavan 
olennaisen organisaatiomuutoksen johdosta saatetaan yhteistoimintaor-
ganisaatio tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti vastaamaan työ-
paikan muuttunutta kokoa ja rakennetta. 
 

Lakiviittaukset Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan yh-
teistoiminnasta yrityksissä annettua lakia (725/78) sekä työsuojelun val-
vonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasiassa annettua lakia (131/73) ja 
työsuojelun valvonnasta annettua asetusta (954/73), jotka eivät ole tämän 
sopimuksen osia. 
 

2 LUKU 
YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA 

 
Kehittämistoiminta Työntekijöiden ja heidän edustajiensa tulee tämän sopimuksen periaattei-

den mukaisesti voida osallistua työorganisaatioiden, teknologian, työ-
olosuhteiden ja työtehtävien kehittämiseen ja muutoksen toteuttamiseen. 
 
Kehittämistoiminnan ja siihen mahdollisesti sisältyvän uuden teknologian 
soveltamisen yhteydessä tulee toimia mielekkään, vaihtelevan ja kehittä-
vän työn sisällön sekä tuottavuuden parantamiseksi. Näin luodaan työnte-
kijälle mahdollisuus kehittyä työssään ja lisätä valmiuksiaan uusiin työ-
tehtäviin. 
 
Suoritettavat toimenpiteet eivät saa johtaa sellaiseen kokonaiskuormituk-
sen lisääntymiseen, josta aiheutuu haittaa työntekijän terveydelle tai tur-
vallisuudelle. 
 
Työpaikalla seurataan yhteistoiminnassa sopivin aikavälein tuottavuutta, 
tuotantoa ja henkilöstöä koskevaa kehitystä. Tarvittavista seurantajärjes-
telmistä ja tunnusluvuista sovitaan paikallisesti. 
 

Yhteistoiminnan toteuttaminen 
 

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta voi tapahtua pysyväisluon-
teisessa neuvottelukunnassa, kehittämishankkeiden toteuttamiseksi perus-
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tettavissa projektiryhmissä tai työnantajan ja henkilöstön välisissä neuvot-
teluissa. Kehittämiskohteen toteuttamista varten muodostettavassa projek-
tiryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina yritys ja sen työntekijät. Työn-
tekijät nimeävät omat edustajansa ensi sijassa kehitettävän kohteen työn-
tekijöistä. 
 
Ellei toisin sovita, yhteistoimintalain mukainen neuvottelukunta on perus-
tettava yritykseen tai sen osaan silloin kun henkilöstön määrä on yli 200, 
mikäli kaikki henkilöstöryhmät sitä haluavat. 
 
Kehittämistoiminnan toteuttamiseksi voidaan paikallisesti sopia sellaisen 
yhteistoimintaelimen perustamisesta, joka käsittelee kehittämistoimintaan 
sisältyvät asiat. Se voi korvata erilliset yhteistoiminta- ja työsuojelutoimi-
kunnat sekä muut vastaavat toimikunnat. Sama yhteistoimintaelin voi vas-
tata myös yhteistoimintalain, työsuojelun valvontalain, työterveyshuolto-
lain (743/78) ja naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/86) mu-
kaisista toimista ja suunnitelmista paikallisesti sovittavassa laajuudessa. 
 
Mikäli työnantaja käyttää yrityksen kehittämistoiminnassa hyväkseen ul-
kopuolisen konsultin tarjoamia palveluita, vastaa työnantaja siitä, että 
konsulttiyrityksen toiminta on tämän sopimuksen mukaista. 
 
On tärkeää, että kehittämistoimien suunnittelu ja käytännön toteuttaminen 
kytketään läheisesti yrityksen henkilöstöpolitiikkaan, erityisesti henkilös-
tön työhönottoon, tasa-arvon edistämiseen, sisäisiin siirtoihin, koulutuk-
seen, tiedotukseen, työsuojeluun, työkyvyn ylläpitämiseen ja työpaikka-
terveydenhuoltoon. 
 

Tyky-toiminta Työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikoilla on linjajohdon, henkilöstöhal-
linnon, työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistyötä. Työky-
kyä ylläpitävän toiminnan periaatteet, joilla ylläpidetään työssä olevien 
henkilöiden työkykyä ja työssä selviytymistä, sisällytetään työsuojelun 
toimintaohjelmaan tai työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Sovitta-
essa voidaan edellä mainitut periaatteet sisällyttää myös työpaikalla laa-
dittavaan kehittämistoiminta- tai muuhun vastaavaan suunnitelmaan. Työ-
suojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävänä on osallistua suunnitelman laa-
timiseen, toteuttamiseen ja seurantaan. 
 

3 LUKU 
YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄT JA YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOT 

 
3.1  
Luottamusmiehiä koskevat määräykset 

 
Valitseminen Luottamusmiehellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa, ellei sopimuksen 

tekstistä muuta ilmene, ammattiosaston valitsemia pääluottamusmiestä ja 
työosaston tai sitä vastaavan yksikön luottamusmiestä. Ammattiosastolla 
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tarkoitetaan tässä sopimuksessa työehtosopimukseen osallisen ammattilii-
ton rekisteröityä alayhdistystä. 
 
Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen työpaikan työntekijä ja pereh-
tynyt työpaikan olosuhteisiin sen työntekijänä. Mikäli työpaikkaa varten 
on valittu vain yksi luottamusmies, on hän tämän sopimuksen tarkoittama 
pääluottamusmies. Paikallisesti voidaan sopia siitä, että  työsuojeluvaltuu-
tetun tehtäviä hoitaa pääluottamusmies tai päinvastoin. 
 
Pääluottamusmiehen valitsemisen lisäksi ammattiosaston esityksestä so-
vitaan paikallisesti siitä, mille osastolle tai osastoa vastaavaan yksikköön 
valitaan luottamusmies. Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovi-
tut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että 
ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Arvi-
oinnissa on otettava huomioon myös mm. kyseessä olevan osaston 
työntekijöiden lukumäärä ja luottamusmiehen mahdollisuudet myös 
vuorotyö huomioon ottaen tavata osaston työntekijät. Paikallisesti 
voidaan sopia siitä, että edellä mainittu luottamusmies hoitaa 
työsuojeluasiamiehen tehtäviä tai päinvastoin. 
 
Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamusmiehen vaali työpaikalla. 
Jos vaali suoritetaan työpaikalla, on ammattiosaston kaikille jäsenille va-
rattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja toimittaminen 
ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa. Vaaliajoista ja vaalipaikoista on so-
vittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toi-
mittamista. Työnantaja varaa ammattiosaston nimeämille henkilöille tilai-
suuden vaalin toimittamiseen. 
 

Tehtävät Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia ammattiosaston 
edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. 
 
Luottamusmies edustaa ammattiosastoa työlainsäädännön soveltamista 
koskevissa asioissa ja yleensä työnantajan ja työntekijän välisiin suhtei-
siin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmie-
hen tehtävänä on myös osaltaan toimia yrityksen ja henkilöstön välisen 
neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
 

Neuvottelujärjestys Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijän palkasta tai työsuh-
teeseen liittyvien lakien tai sopimusten soveltamisesta, on luottamusmie-
helle annettava kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. 
 
Työsuhteeseensa liittyvä asia työntekijän tulee selvittää esimiehensä 
kanssa. Ellei työntekijä ole saanut edellä mainittua asiaa selvitetyksi suo-
raan esimiehensä kanssa, voi hän saattaa asian hoidettavaksi osaston tai 
vastaavan yksikön luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välisissä 
neuvotteluissa. Ellei asiaa näin saada selvitetyksi, voi edellä mainittu 
luottamusmies siirtää sen pääluottamusmiehelle. 
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Paikallisten osapuolten yhdessä pyytäessä on työehtosopimukseen sido-
tuilla liitoilla oikeus lähettää edustajansa paikalliseen erimielisyysneuvot-
teluun. 
 
Ellei työpaikalla syntynyttä erimielisyyttä saada paikallisesti ratkaistuksi, 
noudatetaan työehtosopimuksen mukaista neuvottelujärjestystä. 
 
Jos erimielisyys koskee tämän sopimuksen tarkoittaman luottamusmiehen 
työsuhteen päättämistä, on paikalliset ja liittojen väliset neuvottelut lisäk-
si käynnistettävä ja käytävä viipymättä sen jälkeen, kun lakkauttamisen 
peruste on riitautettu. 

3.2  
Työsuojelua koskevat määräykset 

 
Työnantaja nimeää työsuojeluyhteistoimintaa varten työsuojelupäällikön. 
Työntekijöiden oikeus valita työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut mää-
räytyy työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 
annetun lain mukaisesti. 
 

Tehtävät Työsuojelupäällikön tehtävänä on muiden työsuojeluyhteistoiminnan pii-
riin kuuluvien tehtävien ohella järjestää, ylläpitää ja kehittää työsuojelu-
yhteistoimintaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät määräytyvät työsuojelun 
valvonnasta annetun lain ja asetuksen mukaan. Lisäksi työsuojeluvaltuu-
tettu suorittaa muut tehtävät, jotka hänelle muun lainsäädännön ja sopi-
musten perusteella kuuluvat. Jollei muista tehtävistä ole paikallisesti so-
vittu, työsuojeluasiamiehen tehtävänä on osallistua toimialuettaan koske-
vien työsuojelun yhteistoiminta-asioiden käsittelyyn ja toteutukseen. Va-
ravaltuutettu hoitaa työsuojeluvaltuutetun ollessa estynyt tälle kuuluvat 
sellaiset tehtävät, joita ei voida siirtää työsuojeluvaltuutetun esteen päät-
tymisen jälkeen hoidettavaksi. 
 

Asiamies Työsuojeluasiamiesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja toimialu-
eesta sovitaan paikallisesti samojen valintaperusteiden mukaisesti kuin 
mitä kohdan 3.1 kolmannessa kappaleessa on luottamusmiehen valinnasta 
sovittu. Lisäksi on otettava huomioon työsuojeluriskit ja muut työoloihin 
vaikuttavat tekijät. Työsuojeluasiamiehen valitsevat työpaikan työntekijät 
keskuudestaan. 

 
Toimikunta Muiden työsuojelua edistävien yhteistoimintaelinten valinnasta sekä tar-

koituksenmukaisesta yhteistoimintamuodosta sovitaan paikallisesti ottaen 
huomioon työpaikan laatu, laajuus ja työntekijöiden määrä ja tehtävien 
laatu sekä muut olosuhteet. Ellei muusta yhteistoimintamuodosta ole so-
vittu, työsuojeluyhteistoimintaa varten perustetaan työsuojelutoimikunta. 
 

Soveltamisalan rajoitus Tämän sopimuksen työsuojelua koskevia määräyksiä sovelletaan silloin, 
kun työpaikassa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Sen 
sijasta, mitä edellisessä virkkeessä on määrätty, on työsuojeluvaltuutettu 
valittava vastaavasti, kun työntekijöiden lukumäärä on vähintään 10. 
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3.3 
Ilmoitukset Valituista luottamusmiehistä, varamiehen toimimisesta pääluottamusmie-

hen sijaisena, työsuojeluvaltuutetun tai työsuojeluasiamiehen toimimises-
ta luottamusmiestehtävissä tai luottamusmiesten toimimisesta työsuojelu-
tehtävissä on ammattiosaston tai vastaavan ilmoitettava kirjallisesti työn-
antajalle. Varamiehen toimimisesta työsuojeluvaltuutetun sijaisena on 
työsuojeluvaltuutetun ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti. Työnantaja 
ilmoittaa luottamushenkilöille, ketkä käyvät yrityksen puolesta neuvotte-
luja heidän kanssaan. 

 
4 LUKU 
LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN SEKÄ 
TYÖSUOJELUASIAMIEHEN ASEMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

 
4.1 
Vapautus työstä ja ansionmenetyksen korvaaminen 

 
Vapautus Tehtäviensä hoitamista varten pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuu-

tetulle järjestetään tarvittaessa tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai ko-
konaan vapautus työstään. Muulle luottamusmiehelle kuin pääluottamus-
miehelle, työsuojeluasiamiehelle sekä muille yrityksen ja henkilöstön vä-
liseen tämän sopimuksen edellyttämään yhteistoimintaan osallistuville 
henkilöstön edustajille järjestetään tarvittaessa tilapäisesti vapautus työs-
tä. 
 
Arvioitaessa vapautuksen tarvetta on huomiota kiinnitettävä muun muas-
sa ao. henkilöstöryhmään kuuluvien työntekijöiden lukumäärään, tuotan-
non ja toiminnan luonteeseen sekä tehtävien määrään. 
 
Mikäli pääluottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu on vapautettu säännöl-
lisesti toistuviksi määräajoiksi työstään, tulee hänen hoitaa tehtäväänsä 
pääsääntöisesti sinä aikana. Välttämättömien asioiden hoitamista varten 
tulee työnjohdon kuitenkin antaa vapautusta työstä muunakin työn kan-
nalta sopivana aikana. Työnantaja korvaa pääluottamusmiehen ja työsuo-
jeluvaltuutetun ansionmenetyksen edellä mainituilta ajoilta. 
 
Ellei työsuojeluvaltuutetun vapauttamiseksi työstä ole muuta sovittu, las-
ketaan työsuojeluvaltuutetun ajankäyttö 1.4.1986 voimaan tulleiden toi-
mialakohtaisten kerrointen mukaan. Vapautus on kuitenkin aina vähintään 
neljä tuntia neljän perättäisen viikon aikana. 
 
Mikäli luottamusmies- ja työsuojelutehtävät on yhdistetty samalle henki-
lölle, tämä otetaan lisäävänä tekijänä huomioon työstä vapautuksesta so-
vittaessa. 
 

Ansionmenetyksen korvaaminen 
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Työnantaja korvaa sen ansion, jonka tässä sopimuksessa tarkoitettu hen-
kilöstön edustaja menettää työaikana joko paikallisessa neuvottelussa 
työnantajien edustajien kanssa tai toimiessaan muuten työnantajan kanssa 
sovituissa tehtävissä. 
 
Jos luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies tai työsuoje-
lutoimikunnan tai muun työsuojelutoimikuntaa vastaavan yhteistoiminta-
elimen jäsen suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen 
työaikansa ulkopuolella, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvaus 
tai sovitaan hänen kanssaan muunlaisesta lisäkorvauksesta. 
 
Ansionmenetyksen korvauksen laskennassa käytettävä keskituntiansio 
sovitaan alakohtaisesti, ellei ansionmenetyksen korvaamisesta muulla ta-
valla ole liittojen kesken sovittu. 

4.2 
Asema 
 
Työsuhde Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, työsuojeluasiamies ja muut henki-

löstön edustajat ovat työsuhteessaan työnantajaan samassa asemassa riip-
pumatta siitä, hoitaako hän luottamustehtäviään oman työnsä ohella vai 
onko hänelle annettu osittain tai kokonaan vapautusta työnteosta. Hän on 
velvollinen noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja ja työnjohdon mää-
räyksiä sekä muita järjestysmääräyksiä. 
 

Toimitilat Työnantaja järjestää pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle tar-
koituksenmukaisen paikan tehtävien edellyttämien tarvikkeiden säilyttä-
miseen. Työpaikan koon edellyttäessä erityistä toimitilaa, työnantaja jär-
jestää tarkoituksenmukaisen tilan, jossa voidaan käydä tehtävien hoita-
mista varten välttämättömät keskustelut. Tehtävien hoitamista varten pää-
luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus käyttää yrityksen 
tavanomaisia toimisto- yms. välineitä. Käytännön järjestelyistä sovitaan 
paikallisesti. 
 

Palkka- ja siirtosuoja Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia kehittyä ja 
edetä ammatissaan ei saa heikentää ko. tehtävän takia. Häntä ei tätä tehtä-
vää hoitaessaan tai sen tähden saa siirtää alempipalkkaiseen työhön kuin 
missä hän oli ao. tehtävään valituksi tullessaan. Häntä ei saa myöskään 
siirtää vähempiarvoiseen työhön, jos työnantaja voi tarjota hänelle muuta 
hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Jos pääluottamusmieheksi tai työ-
suojeluvaltuutetuksi valitun henkilön varsinainen työ vaikeuttaa luotta-
mustehtävien hoitamista, on hänelle, ottaen huomioon työpaikan olosuh-
teet ja hänen ammattitaitonsa, järjestettävä muuta työtä. Tällainen järjes-
tely ei saa aiheuttaa hänen ansionsa alentumista. Pääluottamusmiehen ja 
työsuojeluvaltuutetun ansiokehityksen tulee vastata yrityksessä tapahtu-
vaa ansiokehitystä. 
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Mikäli työsuojeluasiamies joudutaan tilapäisesti siirtämään työhön varsi-
naisen toimialueensa ulkopuolelle, on pyrittävä siihen, ettei siirtäminen 
kohtuuttomasti haittaa työsuojeluasiamiehen tehtävien hoitamista. 
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Ammattitaidon ylläpitäminen 
 

Pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun luottamustehtävän päätty-
misen jälkeen tulee hänen ja työnantajan yhteisesti selvittää, edellyttääkö 
työntekijän ammattitaidon ylläpitäminen entiseen tai sitä vastaavaan työ-
hön ammatillista koulutusta. Työnantaja järjestää selvityksen edellyttä-
mää koulutusta. Koulutuksen sisältöä ratkaistaessa kiinnitetään huomiota 
työstä vapautukseen, toimikauden kestoon ja sinä aikana tapahtuneisiin 
työmenetelmien muutoksiin. 
 

4.3 
Työsuhdeturva 
 
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet 
 

Jos yrityksen työvoimaa irtisanotaan tai lomautetaan taloudellisista tai 
tuotannollisista syistä, ei pääluottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua 
saa irtisanoa tai lomauttaa ellei tuotantoyksikön toimintaa keskeytetä ko-
konaan. Mikäli pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa yh-
teisesti todetaan, ettei hänelle voida tarjota hänen ammattiaan vastaavaa 
tai hänelle muutoin sopivaa työtä, voidaan tästä säännöstä kuitenkin poi-
keta. 
 

Yksilösuoja Muun luottamusmiehen kuin pääluottamusmiehen työsopimus voidaan 
työsopimuslain (320/70) 53 §:n 2 momentin mukaisesti irtisanoa vain, 
kun työ kokonaan päättyy eikä voida järjestää muuta työtä, joka vastaa 
hänen ammattitaitoaan.  
 
Luottamusmiehestä tai työsuojeluvaltuutetusta johtuvasta syystä ei häntä 
saa irtisanoa ilman työsopimuslain 53 §:n 2 momentin edellyttämää nii-
den työntekijöiden enemmistön suostumusta, joita hän edustaa. 
 
Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimusta ei saa purkaa 
vastoin työsopimuslain 43 §:n säännöksiä. Työsopimuksen purkaminen 
sillä perusteella, että hän on rikkonut järjestysmääräyksiä, ei ole mahdol-
lista, ellei hän ole samalla toistuvasti ja olennaisesti sekä varoituksesta 
huolimatta jättänyt noudattamatta työsopimuslain 43 §:n 2 momentin 6 
kohdan velvoitteita. 
 
Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimuksen purkuperus-
teita arvioitaessa häntä ei saa asettaa huonompaan asemaan muihin työn-
tekijöihin nähden. 

 
Ehdokassuoja Edellä olevia työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on sovellettava myös 

pääluottamusmiesehdokkaaseen, jonka ammattiosaston kokous on asetta-
nut ja jonka asettamisesta ammattiosasto on kirjallisesti työnantajalle il-
moittanut, sekä työsuojeluvaltuutettuehdokkaaseen, jonka asettamisesta 
on kirjallisesti ilmoitettu työsuojelutoimikunnalle tai muulle sitä vastaa-
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valle yhteistoimintaelimelle. Ehdokassuoja alkaa kuitenkin aikaisintaan 
kolme kuukautta ennen valittavana olevan pääluottamusmiehen tai työ-
suojeluvaltuutetun toimikauden alkua ja päättyy muun kuin vaalissa vali-
tuksi tulleen osalta vaalituloksen tultua todetuksi. 
 

Jälkisuoja Työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on sovellettava myös pääluotta-
musmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimineeseen työntekijään kuusi 
kuukautta hänen ko. tehtävänsä päättymisen jälkeen. 
 

Korvaukset Jos luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimus on lakkautettu 
tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena 
hänelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on mää-
rättävä työsopimuslain 47f §:n 2 momentin (laissa 595/91) perusteiden 
mukaan. Korvausta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tä-
män sopimuksen oikeuksia on loukattu. Jos tuomioistuin harkitsee, että 
edellytykset työsuhteen jatkamiselle tai jo päättyneen työsuhteen palaut-
tamiselle ovat olemassa, eikä työsuhdetta siitä huolimatta jatketa, on tämä 
otettava erittäin painavana syynä huomioon korvauksen suuruutta määrät-
täessä. Milloin tuotantoyksikössä tai vastaavassa toimintayksikössä sään-
nöllisesti työskentelevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä on 20 
tai vähemmän, on edellä mainittu korvaus työsuojeluvaltuutetun osalta 
vähintään neljän ja enintään 24 kuukauden palkka. 
 

4.4 
Varamiehet Tämän luvun määräyksiä sovelletaan varapääluottamusmieheen ja työ-

suojeluvaltuutetun varamieheen sinä aikana, kun he tämän sopimuksen 
edellyttämän ilmoituksen mukaisesti toimivat sijaisina. 
 

5 LUKU 
TYÖNANTAJAN TIEDOTTAMISVELVOITTEET 

 
Palkkatilasto- ja henkilöstötiedot 
 

Ellei alakohtaisesti tai paikallisesti toisin sovita, on pääluottamusmiehellä 
oikeus tehtäviensä hoitoa varten saada TT:n neljännesvuositilastoa vas-
taavat tiedot toimialueensa työntekijöiden ansiotasosta ja rakenteesta vä-
littömästi TT:n palkkatilaston valmistuttua edellyttäen, että yrityksestä 
kerättävistä palkkatiedoista on alan tilaston ryhmittelyt tehtävissä. Ansio-
tietoja, jotka koskevat kuutta henkilöä pienempiä työntekijäryhmiä, ei an-
neta. 
 
Jos alalla tai työpaikalla ei ole edellä edellytetyn sisältöistä palkkatilastoa, 
on pääluottamusmiehelle annettavista palkkatiedoista sovittava erikseen. 
 
Pääluottamusmiehellä on oikeus lisäksi saada kirjallisesti tieto toimialu-
eensa työntekijöiden nimestä ja palkkaryhmästä tai vastaavasta sekä työ-
suhteen alkamisajasta, ellei alakohtaisesti tai paikallisesti toisin sovita. 
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Tiedot annetaan kerran vuodessa silloin yritykseen työsuhteessa olevista 
työntekijöistä. 
 
Pääluottamusmiehelle on oikeus perehtyä toimialueellaan yrityksessä kul-
loinkin voimassa oleviin työnhinnoittelujärjestelmiin ja eri palkkausmuo-
doissa käytettävien olosuhdelisien määräytymis- ja laskentasääntöihin. 
Pääluottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tiedot 
toimialueellaan toimivista aliurakoitsijoista ja niiden palveluksessa työ-
paikalla olevasta työvoimasta. 

 
Tiedot ulkopuolisesta työvoimasta 
 

Työnantaja tiedottaa tuotanto- ja kunnossapitotöihin osallistuvasta ulko-
puolisesta työvoimasta etukäteen pääluottamusmiehelle. Jos tämä ei ole 
työn kiireellisyyden tai muun sen kaltaisen syyn takia mahdollista, voi-
daan tiedottaminen tehdä näissä poikkeustilanteissa myös jälkikäteen vii-
vytyksettä. Edellä mainitut asiat tiedotetaan mikäli mahdollista myös työ-
suojeluvaltuutetulle. 
 

Työaikakirjanpito Pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä hätä- ja ylityöstä työaikalain 
(605/96) mukaisesti laadittuun luetteloon siten kuin siihen on työsuojelu-
valtuutetulla lain mukaan oikeus. 
 

Tietojen luottamuksellisuus 
 

Pääluottamusmies saa edellä mainitut tiedot luottamuksellisina tehtävien-
sä hoitamista varten. 
 

Säädökset Työnantaja hankkii työsuojeluvaltuutetun, työsuojeluasiamiehen ja mui-
den työsuojelutoimintaelinten käyttöön näille kuuluvien tehtävien hoita-
mista varten tarpeelliset lait, asetukset ja muut työsuojelumääräykset. 
 

Yritystä koskevat tiedot Työnantajan tulee esittää henkilöstölle tai sen edustajille: 
 
Yrityksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siihen perustuva selvitys 
yrityksen taloudellisesta tilasta. 
 
Vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana sellainen yhtenäinen selvitys 
yrityksen taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi yrityksen tuotannon, 
työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. 
 
Vuosittain henkilöstösuunnitelma, joka sisältää arviot henkilöstön mää-
rässä, laadussa ja asemassa odotettavissa olevista muutoksista. 
 
Viipymättä olennaiset muutokset edellä mainituissa tiedoissa. 
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Niissä yrityksissä, joissa henkilöstömäärä on säännöllisesti vähintään 30, 
annetaan yhteistoimintalain 11 §:n 2 momentin tarkoittamat yrityksen ti-
linpäätöstiedot henkilöstön edustajille pyydettäessä kirjallisena. 
 
Tilinpäätöstietojen, yrityksen taloudellista tilaa koskevien selvitysten ja 
henkilöstösuunnitelmien esittämisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
tiedottaa myös eri toimintayksikköjen toiminnallisesta tuloksesta, tuotan-
nosta ja kehitysnäkymistä henkilöstölle tai sen edustajalle käyttäen apuna 
sitä selvittäviä tunnuslukuja. 
 
Yrityksessä henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat yleiset periaatteet 
tai ohjeet sekä yrityksen toiminta- ja henkilöstöorganisaatio on saatettava 
työpaikalla henkilöstön tietoon. 
 
Osapuolet suosittelevat, että edellä tarkoitettujen yrityksen taloutta kos-
kevien tietojen yhteydessä selostetaan mahdollisuuksien  mukaan myös 
toimialan yleisiä suhdanne- ja taloudellisia näkymiä. 
 

Salassapitovelvollisuus Milloin yrityksen työntekijät tai henkilöstön edustajat ovat tämän sopi-
muksen mukaisesti saaneet työnantajan liike- tai ammattisalaisuuksia 
koskevia tietoja, saadaan näitä tietoja käsitellä vain niiden työntekijöiden 
ja henkilöstön edustajien kesken, joita asia koskee, ellei työnantajan ja 
tiedonsaantiin oikeutettujen kesken muuta sovita. Ilmoittaessaan salassa-
pitovelvollisuudesta työnantajan tulee yksilöidä, mitkä tiedot salassapito-
velvollisuus käsittää ja mikä on tietojen salassapitoaika. Ennen kuin työn-
antaja ilmoittaa kysymyksessä olevan liike- tai ammattisalaisuuden, salas-
sapidon perusteet selvitetään asianomaiselle työntekijälle tai henkilöstön 
edustajalle. 
 

6 LUKU 
HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN TIEDOTUSTOIMINTA JA  
KOKOUSTEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen osapuolena olevan liiton 
rekisteröidyllä alayhdistyksellä ja sen työpaikalla olevalla osastolla tai 
työhuonekunnalla on oikeus järjestää työpaikalla tai muussa sovitussa ti-
lassa kokouksia työmarkkina-asioissa tai työpaikan työsuhteita koskevista 
kysymyksistä siten kuin keskusjärjestöjen kesken tai alakohtaisesti tai 
työpaikalla vakiintuneen käytännön mukaisesti on sovittu. 
 
Edellisessä kappaleessa mainitulla henkilöstön yhteenliittymällä on oike-
us työajan ulkopuolella, joko ennen työajan alkamista, ruokatauolla tai 
työajan päättymisen jälkeen jakaa jäsenilleen kokousilmoituksiaan, työ-
paikan työsuhteisiin tai yleensä työmarkkinakysymyksiin liittyviä kirjalli-
sia tiedonantoja, ruokalassa, pukusuojassa tai muussa työnantajan kanssa 
sovittavassa vastaavanlaisessa tilassa varsinaisen työpaikan, kuten tehdas-
salin tms. ulkopuolella. Tiedonannossa tulee olla merkittynä sen liikkeel-
lepanija. 
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Mikäli työpaikalla ilmestyy henkilöstölle tarkoitettu tiedotuslehti, on 
edellä mainitulla henkilöstön yhteenliittymällä oikeus käyttää sitä edellä 
mainittujen kokousilmoitusten tai tiedonantojen julkaisemiseen tai jul-
kaista ne työnantajan työntekijöiden käyttöön osoittamalla ilmoitustaulul-
la. Ilmoitustaulun sisällöstä ja hoidosta vastaa ilmoittaja. 
 

7 LUKU 
KOULUTUS 
 
7.1 
Ammatillinen koulutus 
 

Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä 
työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, korvataan 
koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset ja säännöllisen työajan 
ansionmenetys keskituntiansion mukaan laskettuna, ellei ao. työehtoso-
pimuksessa ole toisin sovittu. Jos koulutus tapahtuu kokonaan työajan ul-
kopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset. Se, että 
kysymyksessä on tämän pykälän mukainen koulutus, todetaan ennen 
koulutustilaisuuteen ilmoittautumista. 

 
Suoranaisilla kustannuksilla tarkoitetaan matkakustannuksia, kurssimak-
suja, kustannuksia kurssiohjelman mukaisesta opetusmateriaalista, inter-
naattikurssien täysihoitomaksua ja muiden kuin internaattikurssien osalta 
ao. työehtosopimuksen mukaan määräytyviä matkakustannusten korvauk-
sia. Säännöllisen työajan ansionmenetys korvataan sekä kurssi- että mat-
ka-ajan osalta. Työajan ulkopuolella koulutukseen tai sen edellyttämiin 
matkoihin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta. Viikko- ja kuukausi-
palkkaisen henkilön palkkaa ei kurssin eikä sen vaatimien matkojen ajalta 
vähennetä. 

 
7.2 
Yhteinen koulutus Työpaikan yhteistoimintaa edistävän koulutuksen järjestävät keskusjärjes-

töt tai niiden jäsenliitot yhteisesti, keskusjärjestöjen tai niiden jäsenliitto-
jen yhteistoimintaelimet tai työnantaja- ja työntekijäpuoli yhteisesti työ-
paikalla tai muussa paikassa. 

 
Osapuolet toteavat, että yhteinen koulutus yleensä tapahtuu tarkoituksen-
mukaisimmalla tavalla työpaikkakohtaisesti, jolloin paikalliset olosuhteet 
tulevat parhaiten huomioonotetuiksi. 

 
Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojeluyhteistyön kannal-
ta tarpeelliset erikoiskurssit ovat tässä tarkoitettua yhteistä koulutusta. Pe-
ruskurssille voivat tämän sopimuksen edellytyksin osallistua työsuojelu-
toimikunnan jäsen, työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu ja työsuojelu-
asiamies sekä erikoiskurssille työsuojeluvaltuutettu. 
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Koulutukseen osallistuvalle suoritetaan korvaus kuten 7.1 kohdassa on 
määrätty. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti koulutuk-
sen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteistyöelimessä tai 
työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 
 
Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös osallistumis-
järjestelmiä ja paikallista sopimista koskevaan koulutukseen. Koulutuk-
seen osallistumisesta voidaan sopia myös työnantajan ja asianomaisen 
henkilön kesken. Osapuolet suosittelevat, että niiden ja jäsenliittojen kou-
lutuslaitokset sekä jäsenliitot ryhtyvät yhteistyössä toimenpiteisiin osallis-
tumisjärjestelmiä ja paikallista sopimista koskevan koulutustarjonnan jär-
jestämiseksi. Osapuolten koulutustyöryhmä seuraa em. koulutustarjonnan 
toteutumista. 

 
7.3 
Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat 
 

SAK:n ja sen jäsenliittojen järjestämille kuukauden tai sitä lyhyemmän 
ajan kestäville kursseille annetaan työntekijöille tilaisuus osallistua työ-
suhteen katkeamatta, milloin se aiheuttamatta tuntuvaa haittaa tuotannolle 
tai yrityksen toiminnalle käy päinsä. Edellä mainittua haittaa arvioitaessa 
kiinnitetään huomiota työpaikan kokoon. Kielteisessä tapauksessa ilmoi-
tetaan pääluottamusmiehelle viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua 
syy, jonka takia vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tällöin 
olisi suotavaa yhteisesti pyrkiä selvittämään muu mahdollinen ajankohta, 
jolloin kurssille osallistumiselle ei olisi estettä. 

 
Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä mahdollisimman var-
hain. Milloin kurssi kestää enintään yhden viikon, on ilmoitus annettava 
vähintään kolme viikkoa ennen kurssin alkua sekä milloin on kysymys pi-
temmästä kurssista, vähintään kuusi viikkoa ennen. 

 
Ennen kuin henkilö osallistuu edellä tarkoitettuun koulutustilaisuuteen, 
on osallistumisen aiheuttamista toimenpiteistä sovittava työnantajan kans-
sa sekä nimenomaisesti etukäteen todettava, onko kyseessä sellainen kou-
lutustilaisuus, josta työnantaja suorittaa työntekijälle korvauksia tämän 
sopimuksen mukaisesti. Samalla on todettava, mikä on näiden korvausten 
laajuus. 

 
7.4 
Korvaukset Kurssilta, joka järjestetään SAK:n tai sen jäsenliiton koulutuslaitoksissa 

tai erityisestä syystä muualla ja jonka koulutustyöryhmä on hyväksynyt, 
työnantaja on velvollinen maksamaan luottamusmiehelle, varapääluotta-
musmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle -varavaltuutetulle, työsuojelutoimi-
kunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle heidän tehtäviensä edellyttä-
män koulutuksen osalta korvauksen ansionmenetyksestä, edellä mainituil-
le luottamusmiehille enintään kuukauden ajalta ja työsuojeluluottamus-
tehtävissä oleville enintään kahden viikon ajalta. Samoin maksetaan kor-



 TT-SAK YLEISSOPIMUS 
  
  16 (Virhe. 
Tuntematon valitsimen argumentti.) 
 

vaus edellä mainituissa koulutuslaitoksissa järjestettyjen luottamusmies-
toimintaan liittyvien koulutustilaisuuksien osalta ammattiosaston puheen-
johtajalle enintään kuukauden ajalta, mikäli hän työskentelee yrityksessä, 
jossa on vähintään 100 asianomaisen alan työntekijää ja hänen johtamas-
saan ammattiosastossa on vähintään 50 jäsentä. 

 
Lisäksi maksetaan edellisessä kappaleessa tarkoitetuista työntekijöistä 
kultakin sellaiselta kurssipäivältä, jolta ansionmenetyksen korvausta suo-
ritetaan, kurssista sen järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten kor-
vaukseksi keskusjärjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. 

 
Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja on velvollinen 
maksamaan samalle henkilölle vain kerran samasta tai sisällöltään vastaa-
vasta koulutustilaisuudesta. 
 

7.5 
Sosiaaliset edut Osallistuminen sopimuksessa tarkoitettuun ay-koulutustilaisuuteen ei 

yhden kuukauden rajaan asti aiheuta vuosiloma-, eläke- tai muiden niihin 
verrattavien etuuksien vähenemistä. 

 
8 LUKU 
ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ 
 
8.1 
Yleistä Ulkopuolisen työvoiman käyttöä tapahtuu yritysten piirissä kahdessa 

muodossa. Se perustuu toisaalta kahden itsenäisen yrittäjän väliseen 
kauppa-, hankinta-, urakka-, vuokraus-, toimeksianto-, työnteko- , jne. 
sopimukseen, jolloin tarvittavan työn tekee ulkopuolinen yrittäjä ilman, 
että toisella sopijapuolella on mitään tekemistä työsuoritukseen nähden. 
Käytännössä tällaiseen sopimukseen perustuvaa toimintaa nimitetään 
yleensä alihankinnaksi tai aliurakoinniksi. 

 
Toisaalta vieraan työvoiman käyttö perustuu ns. työvoiman vuokrauk-
seen, jolloin työvoimaa hankkivien liikkeiden toimittamat lainamiehet 
(vuokramies), tekevät työtä toiselle työnantajalle tämän johdon ja valvon-
nan alaisena. 

 
Edellä ensimmäisessä kappaleessa mainittuja tilanteita kutsutaan jäljem-
pänä alihankinnaksi ja edellä toisessa kappaleessa mainittuja tilanteita 
kutsutaan jäljempänä vuokratyövoimaksi. 

 
Alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koskeviin sopimuksiin otetaan eh-
to, jossa alihankkija tai työvoimaa vuokraava yritys sitoutuu noudatta-
maan alansa yleistä työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä. 

 
8.2 

Alihankinta Jos alihankinnan vuoksi yrityksen työvoimaa poikkeuksellisesti joudutaan 
vähentämään, on yrityksen pyrittävä sijoittamaan ko. työntekijät yrityksen 
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muihin tehtäviin ja ellei se ole mahdollista, kehotettava alihankkijaa, jos 
tämä tarvitsee työvoimaa, ottamaan vapautuneet alihankintatyöhön sopi-
vat työntekijät työhönsä entisin palkkaeduin. 

 
Työsopimukselle ei saa antaa sellaista muotoa, jonka mukaan kysymyk-
sessä olisi itsenäisten yrittäjien välinen urakkasopimus silloin kun kysees-
sä itse asiassa on työsopimus. 

 
8.3 

Vuokratyövoima Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen ta-
saamiseen tai muutoin sellaisiin ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettui-
hin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, ammattitai-
tovaatimusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei 
voida teettää omilla työntekijöillä. 

 
Työvoiman vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritys-
ten toimittamat vuokratyöntekijät työskentelevät yrityksen normaalissa 
työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon alai-
sen pidemmän ajan. 

 
Vuokratyövoimaa käyttävien yritysten tulee pyydettäessä selvittää pää-
luottamusmiehelle tällaisten työntekijöiden työskentelyyn liittyvät kysy-
mykset. 
 

9 LUKU 
SOPIMUKSEN SITOVUUS 
 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.1997 ja on voimassa toistaiseksi kuu-
den kuukauden irtisanomisajalla. 
 
Keskusliittojen jäsenliitot voivat työehtosopimuksin sopia toisin tämän 
sopimuksen määräyksistä lukuun ottamatta luottamusmiehen ja työsuoje-
luvaltuutetun työsuhdeturvaa koskevia sopimusmääräyksiä. Toisin sovit-
taessa on siitä ilmoitettava keskusliitoille. 
 
Helsingissä 4. kesäkuuta 1997 
 
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO 
 
 
 
Tapani Kahri   Seppo Riski 
 
SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ SAK 
 
 
 
Lauri Ihalainen  Kirsti Palanko-Laaka 
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TT-SAK:N YLEISSOPIMUKSEEN TULEVAT MUUTOKSET 
 
4 LUKU 
 
LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN 
SEKÄ TYÖSUOJELUASIAMIEHEN ASEMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
4.2 Asema 
 
• Liikkeen luovutus 
 
  Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luo-

vutuksesta huolimatta sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa säilyt-
tää itsenäisyytensä. Jos luovutettava liike tai sen osa menettää itsenäisyy-
tensä, pääluottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tämän 
sopimuksen kohdassa 4.3 sovittuun jälkisuojaan liikkeen luovutuksesta 
johtuneesta toimikauden päättymisestä lukien. 

 
4.3 Työsuhdeturva 
 
• Kohtaa ”yksilösuoja” muutetaan seuraavasti 
 
  Muu luottamusmies kuin pääluottamusmies voidaan irtisanoa tai lomaut-

taa työsopimuslain 7:10 §:n 2 momentin mukaisesti vain, kun työ koko-
naan päättyy eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan 
vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun 
työhön työsopimuslain 7:4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
  Luottamusmiehestä tai työsuojeluvaltuutetusta johtuvasta syystä ei häntä 

saa irtisanoa ilman työsopimuslain 7:10 §:n 1 momentin edellyttämää nii-
den työntekijöiden suostumusta, joita hän edustaa. 

 
  Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimusta ei saa purkaa tai 

käsitellä purkautuneena vastoin työsopimuslain 8:1 – 3 §:n säännöksiä. 
Työsopimuksen purkaminen sillä perusteella, että hän on rikkonut järjes-
tysmääräyksiä, ei ole mahdollista, ellei hän ole samalla toistuvasti tai 
olennaisesti sekä varoituksesta huolimatta jättänyt työvelvoitteensa täyt-
tämättä. 

 
• Kohtaa ”Korvaukset” muutetaan seuraavasti 
 
  Jos luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsopimus on lakkautettu 

tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on suoritettava korvauksena 
hänelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on mää-
rättävä työsopimuslain 12:2 §:n 2 momentin perusteiden mukaan. Korva-
usta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän sopimuksen 
oikeuksia on loukattu. Milloin tuotantoyksikössä tai vastaavassa toimin-
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tayksikössä säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden ja toimihenki-
löiden määrä on 20 tai vähemmän, edellä mainittu korvaus on työsuojelu-
valtuutetun osalta vähintään 4 kuukauden palkka ja enintään 12:2 §:n 1 
momentin mukaan määräytyvä korvaus. 

 
  Korvaus tämän sopimuksen mukaan perusteettomasta lomautuksesta mää-

räytyy työsopimuslain 12:1.1 §:n mukaisesti. 
 
 


