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Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen uudistamisesta 31.3.2022 
saavutetun neuvottelutuloksen kohdan 8. tarkoittama liite 
 

Tämän liitteen tarkoituksena on muuttaa tai poistaa, uudistettavan Sähköistys- ja sähköasennusalan 

työehtosopimuksen 2020-2022, eräitä vanhentuneita lakiviittauksia ja määräystekstejä sekä painovirheitä. 

Muutettavat tai poistettavat tekstit on esitetty jäljempänä punaisella tekstillä, joka on korostettu keltaisella 

värillä. Yliviivaus merkitsee tekstin poistamista. 

Muutoksia on myös selitetty punaisella tekstillä, joka on kursivoitu. Kursivoitua selitetekstiä ei ole 

tarkoitettu sisällytettäväksi varsinaiseen työehtosopimukseen. 

Muutoksilla ja korjauksilla osapuolet eivät ole myöskään tarkoittaneet muutettavaksi kyseisen 

työehtosopimusmääräyksen varsinaista sisältöä, tulkintaa tai vallitsevaa oikeustilaa. 

 

***** 

6 § TYÖSUHDETURVA 

_ _ _ _   

 

7 Yhteistoimintamenettelyä koskevia määräyksiä 

 

STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 palkansaajaa, voidaan 

poiketa yhteistoimintalain (1333/2021) 3. luvun mukaisesta menettelystä työvoiman käyttöä 

vähennettäessä silloin, kun kysymyksessä on työhönottopaikkakohtaisesti enintään yhdeksään 

työntekijään kohdistuvasta lomautuksesta, jatkuvan neuvottelumenettelyn periaatetta noudattaen 

seuraavasti: 

 

7.1 Työnantaja ja pääluottamusmies neuvottelevat työhönottopaikkakohtaisesti osapuolten sopimin 

määräajoin vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa yhteistoimintalain piiriin kuuluvista asioista. 

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka osallistujat allekirjoituksellaan hyväksyvät. 

 

7.2 Jatkuvaa neuvottelumenettelyä toteutettaessa 

 

- työnantajalla on oikeus poiketa edellä mainitun lain 19 §:n kirjallista neuvotteluesitystä 

koskevista säännöksistä 

- työnantajan katsotaan edellä mainitun lain 23 §:n säännöksistä poiketen täyttäneen 

neuvotteluvelvoitteensa, kun jatkuvaa neuvottelumenettelyä toteutettaessa on yhden kerran 

neuvoteltu pääluottamusmiehen kanssa 

- alihankintasopimusten mahdollisia henkilöstövaikutuksia käsitellään yrityksissä säännöllisesti 

resurssiennusteiden tarkastelun yhteydessä. 

 

7.3 Jatkuvan neuvottelumenettelyn käyttämisestä on sovittava kirjallisesti työnantajan ja 

pääluottamusmiehen kesken. Jatkuvaa neuvottelumenettelyä varten työehtosopimusosapuolet 

ovat tehneet esimerkkiluettelon käsiteltävistä asioista (liite y, sivu xx). 

Mikäli jatkuvaa neuvottelumenettelyä ei toteuteta kirjallisen sopimuksen mukaisesti, noudatetaan 

yhteistoimintalakia sellaisenaan. 

_ _ _ _   



FINAL Sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelutuloksen liite 1. 31.3.2022 

 

 

 
7§ Työajan enimmäismäärä 

 

Työaikalain (872/2019) 18 §:n mukaisena työajan ja liukuvan työajan enim- mäismäärän tarkastelujaksona 

STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä voidaan käyttää 12 kuukauden pituista ajanjaksoa. 
 

STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 31.12.2020 saakka työaikalain 

(605/1996 mukaisena ylitöiden enimmäismää- rän tarkastelujaksona kalenterivuotta. 

 

Poistetaan vanhentuneena. 

 

_ _ _ _ _ 

 

 

8 § A AIKATYÖ 

 

A 2   Perustuntipalkat ja henkilökohtaiset aikapalkat 

 

TAULUKKO 

 

Perustuntipalkkaa käytetään vain niissä suorituksissa, joissa työehtosopi- mus erikseen määrittelee 

käytettäväksi perustuntipalkkaa, kuten makset- taessa matka-ajan korvausta 18 14 § kohdan 4.1 mukaan. 

Työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä kohdan A 1 mukaan makset- tavan henkilökohtaisen 

aikapalkan tulee olla määrältään vähintään yllä olevan henkilökohtaisen aikapalkan taulukon B 

osoittaman suuruinen. 

 

Korjataan väärä viittaus matka-pykälään (18->14) 

 

_ _ _ _ _ 

 

 

8 § CTYÖEHTOSOPIMUKSEN YKSIKKÖHINTOIHIN PERUSTUVA URAKKAHINNOITTELU 

Tämän työehtosopimuksen mukaisena yksikköhintoihin perustuvana urakkahinnoitteluna (TES 8 § B 5.1) 

käytetään 

− tilaajalle 1.6.2015 tai sen jälkeen tarjotuissa töissä Sähköistys- ja sähköasennusalan 

urakkahinnoittelua (1.6.2015). 

Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2015) urakka- hinnoittelukerroin on 1.8.2020 tai 

lähinnä sen jälkeen alkavan palkan- maksukauden alusta 1,056 ja 1.8.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 

palkanmaksukauden alusta 1,074. 

Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu (1.6.2015) on tämän työehtosopimuksen liitteenä 

3, sivu 109. 

− tilaajalle 31.5.2015 tai sitä ennen tarjotuissa töissä Sähköasennus- alan urakkahinnoittelua 

(1.6.2002) 

Sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2002) urakkahinnoittelu- kerroin on 1.8.2020 tai lähinnä 

sen jälkeen alkavan palkanmaksukau- den alusta 1,423 ja 1.8.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 

palkan- maksukauden alusta 1,447 

Pöytäkirjamerkintä: 
Sähköasennusalan urakkahinnoittelu (1.6.2002) saattaa olla edelleen käytössä tämän työehtosopimuksen 

voimassaoloaikana pitkäkestoi- sissa työkohteissa, jotka on tarjottu tilaajalle 31.5.2015 tai sitä ennen. 

 

Poistetaan tarpeettomana. Mikäli vastaan tulee 31.5.2015 tai sitä ennen tarjottuja töitä niin näille urakoille 

lasketaan kerroin toimisto työnä. 

 

_ _ _ _ _ 
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12 § KOULUTUSTA JA YRITYKSEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT 

TILAISUUDET 

1. Koulutus- ja toiminnan kehittäminen säännöllisen työajan ulkopuolella 

Työnantajalla on mahdollisuus järjestää ammatillista koulutusta, kehittä- mistilaisuuksia, 

työturvallisuuskoulutusta, työkykyä ylläpitävää toimintaa kohtien a) ja b) mukaisesti yhteensä 16 tuntia 

kalenterivuoden aikana työehtosopimuksen ja työsopimuksen työaikaa koskevien määräysten estämättä: 

a) 8 tuntia ammatillista koulutusta ja/ tai työturvallisuuskoulutusta; ja 

b) 8 tuntia yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellista kou- lutusta, kehittämistä ja/tai, 

työkykyä ylläpitävää toimintaa 

Työehtosopimuksen 4 § mukaisesti voidaan paikallisesti sopia myös muusta kuin kohtien a) tai b) 

mukaisesta tuntijaosta (enintään 16 tuntia kalenterivuodessa) 

Koulutus- tai kehittämistilaisuus voidaan toteuttaa välittömästi ennen tai jälkeen työvuoron ja myös muuna 

kuin työvuoroluettelon mukaisena työ- päivänä. 

Koulutusta tai kehittämistilaisuutta ei voida sijoittaa sunnuntaipäiville, ar- kipyhäviikoille eikä ajalla 1.5 - 

31.8. perjantai- eikä lauantaipäiville, ellei TES 4 § nojalla paikallisesti toisin sovita. Viimeksi mainittu ei 

koske verk- kokoulutusta, jos työntekijä voi itse määrittää sen suoritusajankohdan. 

Koulutuksen ajankohdasta on ilmoitettava kaksi viikkoa aikaisemmin. Vii- meksi mainittu ei koske 

verkkokoulutusta, jos työntekijä voi itse määrittää sen suoritusajankohdan. 

Muussa kuin verkkokoulutuksessa työvuoron ja koulutuksen väliin voi jää- dä vain aika, joka tarvitaan 

koulutukseen siirtymiseen ja lyhyeen virkistäy- tymiseen. Saman työvuorokauden aikana työssäoloajan ja 

koulutuksen yhteiskestoaika saa olla enintään 12 tuntia. Jos koulutus järjestetään työ- päivän jälkeen 

muutoin kuin verkkokoulutuksena, ei edellä mainittu aika koulutukseen osallistumisen vaatima matka-aika 

huomioiden saa ylittää 14 tuntia. Tätä määräystä sovellettaessa lepoaikaan ei lueta koulutukseen tai 

matkustamiseen käytettävää aikaa. 

Tämän kohdan mukaiseen koulutukseen, toiminnan kehittämiseen ja/tai työkykyä ylläpitävään toimintaan 

käytettyä aikaa ei lueta työaikaan ylityö- tä korvattaessa. 

Koulutusta ei saa edellä tässä kohdassa esitettyä poikkeusta lukuun otta- matta järjestää yksinomaan 

työajan ulkopuolella. 

2. Koulutuksen ja toiminnan kehittämistilaisuuksien ajalta maksettava palk ka  ja matkakustannusten 

korvaukset 

Työntekijän osallistuessa työnantajan osoituksesta ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, maksetaan 

koulutukseen osallistumisen ajalta 

a) aikatyöstä tulevalle henkilökohtaisen aikapalkan mukaan 

b) urakkatyöstä tulevalle urakan keskeytystyölisäpalkan mukaan. 

Pöytäkirjamerkintä: 

Koskee koulutusaikaa niin työaikana kuin työajan ulkopuolella. 

Koulutusajaksi lasketaan koulutukseen tai luennoille osallistumiseen käy- tetty aika, ei yhteisiä illanviettoja 

tai muuta vastaavaa. 

Koulutusajalta ei makseta ilta- eikä yötyölisiä, eikä ylityökorvauksia. Verk- kokoulutuksen ajalta ei makseta 

myöskään sunnuntaityökorvausta, jos työntekijä voi itse määrittää verkkokoulutuksen 

suoritusajankohdan. 

Koulutustilaisuuden aiheuttamien matkakustannusten korvaamiseen so- velletaan tämän sopimuksen 14 

§:n määräyksiä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. 

Työntekijän säännöllisenä työaikanaan työnantajan järjestämään amma- tilliseen koulutukseen käyttämä 

aika on työssäoloaikaan rinnastuvaa ai- kaa vuosiloman kertymisen osalta. 

Koulutusajalta ei makseta ylityökorvauksia. 

Koulutustilaisuuden aiheuttamien matkakustannusten korvaamiseen so- velletaan tämän sopimuksen 14 



FINAL Sähköistys- ja sähköasennusalan neuvottelutuloksen liite 1. 31.3.2022 

 

§:n määräyksiä, ellei työntekijän kanssa toisin sovita. 

Työntekijän säännöllisenä työaikanaan työnantajan järjestämään amma- tilliseen koulutukseen käyttämä 

aika on työssäoloaikaan rinnastuvaa ai- kaa vuosiloman kertymisen osalta. 

Poistetaan toisinto painovirheenä. 

 

_ _ _ _ _  

 

14 § MATKAKUSTANNUKSET 

 

Matkustamisessa noudatetaan Verohallinnon kulloinkin voimassa olevia veroista vapaaksi katsottavia 

matkakustannusten korvausten euro- ja tunti- määriä päivärahojen, ulkomaanpäivärahojen, 

ateriakorvausten, yömatka- rahojen sekä kilometrikorvausten osalta. 

Lisätään viittaus tessin lopussa olevaan verohallinnon päätökseen ja lisätään tyhjä ruutu ja vuosiluku 

sopimuskauden muiden vuosien osalta niihin kohtiin, joissa kulukorvauksen summa on 

työehtosopimuksessa mainittu. 

 

_ _ _ _ _  

 

 

 

Kuvan ympyrät ovat siirtyneet. Kodin ja TOP:n pitäisi olla ympyrän keskellä. Kuva korjataan 

painovaiheessa. 

 

_ _ _ _ _  

 

17 § VUOSILOMA 

 

15. Työntekijän, johon sovelletaan lakia työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) (1146/1999), 

vuosilomapalkkaan ja lomarahaan sovelletaan edellä ole- vasta poiketen tämän työehtosopimuksen 21 §:n 

määräyksiä. 

 

Korjataan lakiviittaus 

_ _ _ _ _ 

 

20 § TYÖTURVALLISUUS 

Työnantajan tulee järjestää työt siten, että työssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa 

työturvallisuuslakia (738/2002), lakia työsuojelun val- vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 

(44/2006) ja näiden nojalla annettuja asetuksia ja määräyksiä, kuten valtioneuvoston asetusta rakennustyön 
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turvallisuudesta (205/2009) sekä SFS 6002 -sähkötyötur- vallisuusstandardia. 

Tapaturmien ja ammattitautien välttämiseksi ja työntekijöiden terveyden suojaamiseksi on ryhdyttävä 

kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Sähkölaitteiston ja sen osan jännitteettömäksi tekemisestä sekä sähkö- alan töistä ovat tarkemmat 

määräykset sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) (410/1996) ja sen nojalla annetuissa määräyksissä ja 

päätöksissä. 

Työryhmän edustajan osallistuessa työnantajan kanssa sovitulla tavalla työkohteessa järjestettävään 

työsuojelukierrokseen hänelle maksetaan tähän käytetyltä ajalta korvauskeskituntiansion mukainen palkka. 

Tapaturmien välttämiseksi ei työntekijä ainoastaan ole oikeutettu, vaan hän on myös velvollinen vaatimaan, 

että ryhdytään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin turvallisuuden aikaansaamiseksi. 

Kieltäytymistä suorittamasta työtä, jossa tarpeellisiin turvallisuustoimen- piteisiin ei ole ryhdytty, ei ole 

pidettävä työstä kieltäytymisenä. 

Liikenneväylillä tms. paikoissa työskenneltäessä, missä liikenne aiheut- taa tapaturman vaaraa, on 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vaaran välttämiseksi. Työntekijän pyynnöstä työnantajan on 

huolehdittava varti- oinnista. Vartija ei saa poistua vartiointipaikalta ennen työn päättymistä. 

Kemikaaleja tai liuottimia käytettäessä noudatetaan valmistajan ilmoitta- mia suojeluohjeita. 

 

Korjataan lakiviittaus 

_ _ _ _ _ 

 
21 § LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT 

Jos työsuhteeseen sovelletaan lakia työntekijöiden lähettämisestä (447/2016) (1146/ 1999), sovelletaan 

työntekijän Suomessa tekemään työhön tämän työ- ehtosopimuksen määräyksiä seuraavin poikkeuksin. 

1 Lähetetyn työntekijän palkkaryhmä määritellään ensimmäisen kuuden kuukauden ajaksi vähintään 

palkkaryhmään kaksi. Tämän ajan kuluessa lähetetyn työntekijän palkkaryhmä tulee määrittää tämän 

työehtosopi- muksen 8 § A -kohdan perusteiden mukaisesti. 

2 Lähetetyn työntekijän työajan lyhennysvapaa, vuosilomapalkka ja loma- raha tulee maksaa jokaisen 

säännöllisen työajan palkanmaksun yhtey- dessä eritellyn laskelman mukaan. Säännölliseksi työajaksi 

katsotaan myös ne tunnit, joilta työnantaja lain tai tämän työehtosopimuksen mu- kaan maksaa palkkaa tai 

ansionmenetyksen korvausta. 

3 Työajan lyhennysvapaan korvaus on 6,3 % sekä vuosilomapalkka ja loma- raha yhteensä 18,5 % 

maksettavaksi erääntyneen työssäoloajan palkan ja ansionmenetyksen korvausten  määrästä.  Mainittujen  

erien  (6,3  % ja 18,5 %) tulee näkyä erillisinä lähetetylle työntekijälle annettavassa palkkaerittelyssä. Tämän 

lisäksi lähetetyn työntekijän vuosiloman, vuosi- lomapalkan ja lomakorvauksen määräytymisen osalta on 

sovellettava vä- hintään vuosilomalain (162/2005) 5–19 § säännöksiä. 

4 Tämän työehtosopimuksen tarkoittaman työnantajan ja lähetetyn työnte- kijän työnantajan väliseen 

alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koske- vaan sopimukseen tulee sisällyttää seuraavat, kohdissa 4.1–

4.3 mainitut sopimusehdot: 

4.1 Alihankkija tai vuokratyövoimaa luovuttava yritys sitoutuu soveltamaan tämän työehtosopimuksen 1 § 

tarkoittamissa töissä tämän työehtosopi- muksen määräyksiä, ellei kyseisen yrityksen järjestäytymisestä tai 

lain- säädännöstä muuta johdu; 

4.2 Aliurakoitsija tai vuokratyövoimaa luovuttava yritys sekä heidän työnteki- jänsä ovat Sähköalojen 

ammattiliiton esittämästä vaatimuksesta velvolli- sia luovuttamaan Sähköalojen ammattiliiton edustajalle 

seuraavat työn- tekijän tekemää työtä koskevat asiakirjat; 

a) kopio kunkin työntekijän yksilöivästä henkilökortista 

b) työntekijän vahvistamat työtuntitiedot 

c) työntekijälle maksettua palkkaa ja muita työehtosopimuksen mukaan maksettavia eriä koskevat tiedot 

d) palkan ja edellä mainittujen muiden suoritteiden maksua koskevat maksutositteet. 

4.3 Aliurakoitsija tai vuokratyövoimaa luovuttava yritys käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat antaneet 

ennen Suomessa tapahtuneen työsken- telynsä alkamista kirjallisesti suostumuksensa kohdassa 4.2 

mainittujen tietojen luovuttamiseen. 
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 Korjataan lakiviittaus 

_ _ _ _ _  

 

1 SÄHKÖISTYS- JA SÄHKÖASENNUSALAN URAKKAHINNOITTELU 1.6.2015 

2 Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu 1.6.2015 on muodostettu Sähköasennusalan 

urakkahinnoittelun 1.6.2002 pohjalta. Urakkahinnoitteluun on tehty STTA:n ja PALTA:n ja Sähköalojen 

ammattiliiton yhteisesti sopimat tekstimuutokset ja taulukoiden yhdistämiset. Näistä useissa on ollut kyse 

työ- suoritteeseen tyypillisesti sisältyvien työvaiheiden sisällyttämisestä samaan yk- sikköhintaan. 

Tavoitteena on ollut myös yksinkertaistaa hinnoittelun rakennetta ja soveltamista. 

3 Muutoksia on tehty seuraaviin taulukoihin: 

4 –  2401.07 –  2710.11.4 ja 2710.11.5 

5 –  2410.11, 2410.12 ja 2410.13   –  2810.02 

6 –  2501.11 –  2811.11 ja 2811.12 

7 –  2510.11 ja 2510.12 – 2820.03 

8 –  2521.11 –  2821.11 ja 2821.12 

9 –  2601.06 –  2901.07 ja numerointi muutettu 

10 –  2610 sarakkeet 1 ja 2 –  2910.11, 2911.12, 2910.13 ja 2910.14 

11 –  2701.01 ja 2701.13 –  2911.14 ja 1911.15 

12 Urakkahinnoittelukerroin on päivitetty yksikköhintoihin niin, että kerroin on hin- noittelun 

käyttöönottoajankohtana 1,000. 

13 Sähköistysalan urakkahinnoittelu otetaan käyttöön tilaajalle 1.6.2015 tai sen jälkeen tarjottavissa töissä. 

14 Sähkötekniset työnantajat STTA ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry 

Poistetaan vanhentuneena ja korvataan urakkatyöryhmän neuvottelutuloksen sisällöllä (Muutokset on 

ilmaistu varsinaisen neuvottelutuloksen kohdassa 5.). Tekstin rakenne pysyy vastaavana. 

_ _ _ _ _  

 

OSA 22 MÄÄRITELMIÄ 

2201 ASENNUSTAVAT JA -ALUSTAT 

 

22 Asennuksella kiviaineeseen tarkoitetaan sellaista johtojen, putkien, 

rasioiden ja kojeiden kiinnitystapaa, jossa suoritetaan rakenteeseen 

kiinnityksen vaatima rei´itys alustaan. Tämän määritelmän mukaisia 

alustoja ovat mm. 

– elementti- ja tavallinen betoni 

– erilaiset kevytbetonit, kuten leca ja mineriitti (poistetaan) 

– erilaiset tiilet, kuten reikä- ja hiekkakivitiili sekä siporex 

– kipsilevyt levyankkurilla 

– lujalevyt 

– pulttipistoolilla ampumalla suoritettu kiinnitys liimaamalla  
– liimaamalla alustaan  

Korjataan vanha painovirhe. 

_ _ _ _ _  

 

YLEISSOPIMUS 

 

3. LUKU: TYÖNANTAJAN TIEDOTTAMISVELVOITTEET 

3.1 Yritystä koskevat tiedot 

Työnantajan tulee esittää henkilöstölle tai pääluottamusmiehelle taikka yhteistoimintalain (1333/2021) 

yhteistoiminnasta yrityksissä säädetyn lain (334/2007) mukaisille henki- löstön edustajille 
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a) yrityksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siihen perustuva selvi- tys yrityksen taloudellisesta tilasta 

b) vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana sellainen yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta, 

josta käyvät ilmi yrityksen tuotannon, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen 

kehitysnäkymät 

c) vuosittain henkilöstösuunnitelma, joka sisältää arviot henkilöstön määrässä, laadussa ja asemassa 

odotettavissa olevista muutoksista 

d) viipymättä olennaiset muutokset edellä mainituissa tiedoissa. 

Niissä yrityksissä, joissa henkilöstömäärä on säännöllisesti vähintään 20, tulee työnantajan pyydettäessä 

antaa kirjallisina yhteistoimintalain (1333/2021) 11§ 2 momentin 3-kohdan (334/2007) 10 § 1 momentin 1-

kohdan tarkoittamat yrityksen tilinpäätös- tiedot henkilöstön edustajille. 

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. 

3.2 Palkkatilasto- ja henkilöstötiedot 

Ellei paikallisesti toisin sovita, on pääluottamusmiehellä oikeus tehtä- viensä hoitoa varten saada EK:n 

neljännesvuositilastoa vastaavat tiedot toimialueensa työntekijöiden ansiotasosta ja rakenteesta välittömästi 

EK:n palkkatilaston valmistuttua edellyttäen, että yrityksestä kerättävistä palkkatiedoista on alan tilaston 

ryhmittelyt tehtävissä. Ansiotietoja, jotka koskevat kuutta henkilöä pienempiä työntekijäryhmiä, ei anneta. 

Jos alalla tai työpaikalla ei ole edellä edellytetyn sisältöistä palkkatilastoa, on pääluottamusmiehelle 

annettavista palkkatiedoista sovittava erikseen. 

Pääluottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus kirjallisesti saa- da tieto toimialueensa 

työntekijöiden nimistä, palkkaryhmistä tai vastaa- vista sekä työsuhteen alkamisajankohdista, ellei 

paikallisesti toisin sovita. Tiedot annetaan heille aina pyydettäessä. Uusista työntekijöistä edellä mainitut 

tiedot ja työmaaosoite annetaan viikon kuluessa työsuhteen al- kamisesta. 

Pääluottamusmiehelle annetaan palkkausjärjestelmästä tiedot yritys- tai työhönottopaikkakohtaisesti 

työntekijöiden palkkaryhmiin jakautumises- ta sekä perustuntipalkan ja henkilökohtaisen palkanosan (PTP 

+ HPO) suuruuden palkkaryhmäkohtaisesta jakautumisesta keskimäärin. Urak- katyökohteesta 

luottamusmiehellä on oikeus saada urakanjakoselvitys pyydettäessä. 

Pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä toimialueellaan yrityksessä kul- loinkin voimassa oleviin 

työnhinnoittelujärjestelmiin ja eri palkkausmuo- doissa käytettävien olosuhdelisien määräytymis- ja 

laskentasääntöihin. 

3.3 Tiedot työkannasta ja ulkopuolisesta työvoimasta 

Pääluottamusmiehelle on pyydettäessä annettava tieto yrityksen työkan- nasta tilausta koskevan 

sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Pääluottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tiedot toimialueellaan toimivista 

aliurakoitsijoista ja niiden palveluksessa työpai- kalla olevasta työvoimasta, vuokratyövoimasta sekä 

aliurakoitsijan suori- tettavana olevista töistä ja niiden kestosta. 

Tämän kohdan määräykset korvaavat yhteistoimintalain (1333/2021) 11 § 2 momentin 2-kohdan 

säännöksen työnantajan tiedon- antovelvollisuudesta. 

Ulkopuolista työvoimaa käytettäessä tulee lisäksi huomioida luvun 6 mää- räykset. 

3.4 Työaikakirjanpito 

Pääluottamusmiehellä on oikeus perehtyä hätä- ja ylityöstä työaikalain (872/2019) (605/1996) mukaisesti 

laadittuun luetteloon siten kuin työsuojeluvaltuute- tulla on siihen lain mukaan oikeus. 

3.5 Tietojen luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus 

Pääluottamusmies saa edellä tässä 3. luvussa mainitut tiedot luottamuk- sellisina tehtäviensä hoitamista 

varten. 

Milloin yrityksen työntekijät tai henkilöstön edustajat ovat tämän sopi- muksen mukaisesti saaneet 
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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 salassapitovelvollisuudesta työnantajan tulee yksilöidä, mitkä tiedot salassapitovelvollisuus 

käsittää ja mikä on tietojen salassa- pitoaika. Ennen kuin työnantaja ilmoittaa kysymyksessä olevan liike- tai 

ammattisalaisuuden, salassapidon perusteet selvitetään asianomaiselle työntekijälle tai henkilöstön 

edustajalle. 

_ _ _ _ _  

 

 
4. LUKU: HENKILÖSTÖN KESKINÄINEN TIEDOTUSTOIMINTA JA KOKOUSTEN 

JÄRJESTÄMINEN 

Tämän työehtosopimuksen osapuolena olevan työntekijäjärjestön rekis- teröidyllä alayhdistyksellä ja sen 

työpaikalla olevalla osastolla tai työhuo- nekunnalla on oikeus järjestää työpaikalla tai muussa sovitussa 

tilassa kokouksia työmarkkina-asioissa tai työpaikan työsuhteita koskevista ky- symyksistä. Tilojen käytöstä 

on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. 

Edellisessä kappaleessa mainituilla henkilöstön yhteenliittymillä on oi- keus työajan ulkopuolella, joko ennen 

työajan alkamista, ruokatauolla tai työajan päättymisen jälkeen, jakaa jäsenilleen kokousilmoituksiaan, työ- 

paikan työsuhteisiin tai yleensä työmarkkinakysymyksiin liittyviä kirjallisia tiedonantoja, ruokalassa, 

pukusuojassa tai muussa työnantajan kanssa sovittavassa vastaavanlaisessa tilassa varsinaisen 

työntekopaikan ulko- puolella. Tiedonannossa tulee olla merkittynä sen liikkeellepanija. 

Mikäli työpaikalla ilmestyy henkilöstölle tarkoitettu tiedotuslehti, on edellä mainituilla henkilöstön 

yhteenliittymillä oikeus käyttää sitä edellä mainit- tujen kokousilmoitusten tai tiedonantojen julkaisemiseen 

tai julkaista ne työnantajan työntekijöiden käyttöön osoittamalla ilmoitustaululla. Ilmoitus- taulun sisällöstä ja 

hoidosta vastaa ilmoittaja. 

5. LUKU: KOULUTUS 

 

_ _ _ _ _ 

 
6. LUKU: ULKOPUOLISEN TYÖVOIMAN KÄYTTÖ 

6.1 Ulkopuolinen työvoima 

Ulkopuolisella työvoimalla tarkoitetaan tämän työehtosopimuksen sovel- tamisalaan kuuluvan sähköalan 

työn toteuttamiseen liittyvää alihankintaa ja työvoiman vuokrausta. 

Työnantajan ja työntekijän väliselle sopimukselle ei saa antaa sellaista muotoa, jonka mukaan 

kysymyksessä olisi itsenäisten yritysten välinen urakkasopimus silloin, kun kyseessä on itse asiassa 

työsopimus. 

6.1.1 Alihankinta 

Alihankinnasta on kyse, kun työn tilaaja ei vähäisessäkään määrin osal- listu alihankkijan työntekijöiden 

tekemän työn johtamiseen eikä työn teke- miseen, vaan ainoastaan ottaa vastaan työn tuloksen. 

6.1.2 Työvoiman vuokraus 

Työvoiman vuokrauksesta on kyse, kun toiseen yritykseen työsuhteessa olevat työntekijät tekevät työtä 

tämän työehtosopimuksen tarkoittaman työnantajan johdon ja valvonnan alaisina. 

6.2 Ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskeviin sopimuksiin sisällytettävät sopimusmääräykset 

Tämän kohdan määräyksiä ei sovelleta, jos aliurakoitsija tai työvoimaa vuokralle antava (työvoimaa 

luovuttava) yritys on STTA:n tai PALTA:n jäsen ja kyseiseen yritykseen on valittu pääluottamusmies, jolla on 

oikeus saada luvun 6 kohdan 6.2 b mukaiset tiedot. 

Tämän työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluviin muihin kuin edellä tässä kohdassa todettuihin 

alihankintaa tai työvoiman vuokrausta koske- viin sopimuksiin tulee sisällyttää seuraavat sopimusehdot: 

a) alihankkija tai työvoimaa vuokralle antava (työvoimaa luovuttava) yri- tys sitoutuu soveltamaan tämän 

työehtosopimuksen 1 § tarkoittamis- sa töissä tämän työehtosopimuksen määräyksiä, ellei kyseisen 

yrityk- sen järjestäytymisestä tai lainsäädännöstä muuta johdu 

b) aliurakoitsija tai työvoimaa vuokralle antava (työvoimaa luovuttava) yritys sekä heidän työntekijänsä 

ovat Sähköalojen ammattiliiton esit- tämästä vaatimuksesta velvollisia luovuttamaan Sähköalojen 
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ammat- tiliiton edustajalle seuraavat työntekijän tekemää työtä koskevat asia- kirjat: 

– jäljennös työntekijän yksilöivästä henkilökortista 

– työntekijän vahvistamat työtuntitiedot 

– työntekijälle maksettua palkkaa ja muita työehtosopimuksen mu- kaan maksettavia eriä koskevat 

tiedot 

– palkan ja edellä mainittujen muiden suoritteiden maksua koske- vat maksutositteet 

– aliurakoitsija tai työvoimaa vuokralle antava (työvoimaa luovutta- va) yritys käyttää vain sellaisia 

työntekijöitä, jotka ovat antaneet suostumuksensa kohdassa b mainittujen tietojen luovuttamiseen. 

6.3 Vuokratyövoiman käytön edellytykset 

Yritysten on rajoitettava vuokratyövoiman käyttö vain työhuippujen tasaa- miseen tai muutoin sellaisiin 

ajallisesti taikka laadullisesti rajoitettuihin tehtäviin, joita työn kiireellisyyden, rajoitetun kestoajan, 

ammattitaitovaa- timusten, erikoisvälineiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi ei voida teettää omilla 

työntekijöillä. 

Vuokratyövoiman käytön ehtona on, ettei yrityksessä ole tämän työeh- tosopimuksen soveltamisalan piiriin 

kuuluvia työntekijöitä lomautettuina tai takaisinottovelvollisuuden piirissä samalla työssäkäyntialueella (80 

km asuinpaikasta työhönottopaikkaan). 

Vuokratyövoiman käyttöä koskevia periaatteita on käsiteltävä ja niistä   on tarvittaessa neuvoteltava osana 

yhteistoimintalain (1333/2021) 9 § mukaista työyhteisön kehittämissuunnitelmaa yhteistoiminnasta 

yrityksissä säädetyn lain (334/2007)17 §:n mukaan. 

Työvoiman vuokraus on epätervettä, jos eri työvoimaa hankkivien yritys- ten toimittamat vuokratyöntekijät 

työskentelevät yritysten normaalissa työssä sen vakinaisten työntekijöiden rinnalla ja saman työnjohdon 

alai- sena pidemmän ajan. 

6.4 Vuokratyöntekijän käyttämistä koskevat erityismääräykset vuokratyön- tekijän tehdessä urakkaan 

sisältyvää työtä 

6.4.1 Vuokratyövoimaa käyttävä yritys on velvollinen selvittämään vuokra- työntekijän työnantajalta 

vuokratyöntekijän tämän työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmän. Mikäli vuokratyöntekijän työnantaja ei 

ole palkka- ryhmää määrittänyt, on vuokratyövoimaa käyttävä yritys velvollinen mää- rittämään 

vuokratyöntekijän palkkaryhmän. 

6.4.2 Vuokratyövoimaa käyttävä yritys on velvollinen ilmoittamaan vuokra- työntekijän työnantajalle 

vuokratyöntekijän tämän työehtosopimuksen mukaisen palkkaryhmän ja vuokratyöntekijälle hänen 

vuokrasopimuksen perusteella tekemästään työstä tämän työehtosopimuksen ja työmaa- sopimuksen 

mukaan maksettavan palkan suuruuden. 

6.4.3 Vuokratyövoimaa käyttävä yritys on velvollinen toimittamaan urakan- jakoselvityksen 

vuokratyöntekijälle ja vuokratyöntekijän työnantajalle jakolaskelman vuokratyöntekijää koskevat tiedot 

loppupohjien ja niiden perusteella oikaistavien vuosilomaetuuksien maksamista varten. Näiden 

maksamisesta vastaa vuokratyöntekijän työnantaja. Vuokratyövoimaa käyttävä yritys on velvollinen 

toimimaan samalla tavalla urakan välilaskel- man osalta, mikäli sellainen laaditaan. 

6.5 Ulkopuolisen työvoiman käyttörajoitukset 

Ulkopuolisen työvoiman käyttö tulee ensisijaisesti järjestää siten, ettei yri- tyksen vakinaista työvoimaa 

jouduta vähentämään. 

Ulkopuolista työvoiman käyttöä ei ole syytä estää silloin, kun se yrityksen toiminnan tai hoitamisen kannalta 

on perusteltua. Tällaisia perusteltuja syitä ovat 

a) työn kiireellisyys (oma työvoima ei yksin riitä); tai 

b) päivystysluontoisuus; tai 

c) työn ammattitaitovaatimukset; tai 

d) työssä käytettävien erikoisvälineiden puute; tai 

e) TES 8 § C -määräys (johtoteiden asennus yli 1500 metriä). 

Jos ulkopuolisen työvoiman käytöllä on henkilöstövaikutuksia, tulee yri- tyksissä, joissa henkilöstömäärä on 

säännöllisesti vähintään 20, neuvo- tella yhteistoimintalain (1333/2021) 3 luvun yhteistoiminnasta 

yrityksissä säädetyn lain (334/2007) 6. ja 8. luvun säännösten mukaan. 

6.6 Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle annettavat tiedot 

Annettavat tiedot ilmenevät tämän yleissopimuksen kohdassa 3.3. ”Tiedot työkannasta ja ulkopuolisesta 

työvoimasta”. 

6.7 Tilaajan selvitysvelvollisuus ja vastuu 
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Pääluottamusmiehellä tai muulla tilaajavastuulain tarkoittamalla henkilös- tön edustajalla on oikeus saada 

myös tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:n kohdissa 1–5 ja 6 §:ssä mainitut tiedot. 

Mikäli tilaaja on laiminlyönyt tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisen sel- vitysvelvollisuutensa, vastaa tilaaja 

siitä, että sähkötyön toteuttamiseen liittyvän aliurakoitsijan tai kyseiseen työhön työvoimaa vuokralle anta- 

neen (työvoimaa luovuttavan) yrityksen työntekijän palkka, lomakorvaus ja mahdolliset urakan pohjarahat 

sekä muut työehtosopimuksen mukaiset saatavat, joiden maksamisesta ulkopuolista työvoimaa luovuttanut 

yritys voimassa olevan oikeuden mukaan on vastuussa ja jotka työntekijä on ansainnut tilaajan työmaalla, 

tulevat maksetuiksi. 

Tilaaja vastaa vain sellaisista saatavista, joista 

a) Sähköalojen ammattiliitto on pyytänyt kohdan 6.2 alakohdan b mukai- sia selvityksiä ja ilmoittanut tästä 

tilaajalle tai tämän toimivaltaiselle edustajalle; tai 

b) työntekijä tai luottamusmies ilmoittaa tilaajalle tai tämän toimivaltaisel- le edustajalle viimeistään 

kolmantenakymmenentenä kalenteripäivä- nä siitä, kun saatava olisi työehtosopimuksen mukaan pitänyt 

maksaa työntekijälle. Tilaajan maksuvelvollisuus koskee vain työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n 

2 momentissa säädettyä vastaavalla tavalla selviä ja riidattomia saatavia. 

 

Korjataan Yleissopimuksen lakiviittaukset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


