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Valtakunnansovittelijan toimistolla 7.11.2017 saavutettu ratkaisu koostuu 
sovintoehdotuksesta sekä sitä täydentävästä Sähköliiton, Teknologiateollisuuden ja 
Teollisuusliiton välisestä sopimuksesta. 
 
 
Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskeva ratkaisu 

- Sähköalojen ammattiliitto ry 

- Teknologiateollisuus ry 

- Teollisuusliitto ry 

 
Kursivoidut (punaisella olevat) tekstit ovat Sähköliiton neuvottelijoiden kirjauksia 
sovittelun aikaisista keskusteluista. 
 
 
1. Sähköalojen ammattiliitto ry:n asema muilla työehtosopimusaloilla 
 
Teknologiateollisuus ry ilmoittaa, että sillä ei ole pyrkimystä vaikuttaa Sähköalojen 
ammattiliitto ry:n tai sen työehtosopimusosapuolten asemaan muilla työehtosopimusaloilla. 
Tällä ilmoituksella ei oteta kantaa työehtosopimusten soveltamisalaa koskeviin 
rajanvetoihin. 
 
2. Henkilöstön edustajan asema, hallintoelimien kokouksiin osallistuminen 
 
Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n välisen, 31.10.2017 päättyneen 
työehtosopimuksen mukaan valittujen luottamusmiesten asema ja kausi päättyvät 
työehtosopimuksen lakatessa. 
 

2.1 Sähköalan pääluottamusmiesten asema muuttuu yhteyshenkilöksi ja 
jatkuu 31.10.2019 saakka. (Päättymisajakohta on vastaava kuin 
Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen sopimuskausi ilman optiovuotta) 

 
2.1.1 Sähköalojen ammattiliitto ry:hyn järjestäytyneillä työntekijöillä on oikeus 

valita uusi yhteyshenkilö yhteyshenkilökauden loppuun saakka jos 

aiemman yhteyshenkilön työsuhde päättyy. 

2.1.2 Yhteyshenkilön keskeinen tehtävä on parantaa tiedonkulkua työnantajan 

ja Sähköalojen ammattiliitto ry:hyn kuuluvien työntekijöiden välillä sekä 

osaltaan pitää huolta työehtosopimuksen vaihtumisen asianmukaisesta 

toteutumisesta. Työpaikan Teollisuusliitto ry:tä edustava 

pääluottamusmies edustaa neuvotteluissa ja sopimisessa kaikkia 

työpaikan työntekijöitä. 

 



 
 

2.1.3 Yhteyshenkilö osallistuu asioiden valmisteluun ja hänen 

asiantuntemustaan käytetään hyväksi tilanteissa, joissa on kyse 

sähköalan työhön liittyvistä erityiskysymyksistä tai kyseessä on 

yhteistoimintaneuvottelu tai kehittämishanke. 

- Yhteyshenkilö säilyttää asemansa työpaikan erilaisissa edustuksissa 

ja työryhmissä (Status quo). Tämä sisältää valmistelun sähköalan 

töihin liittyvistä erityiskysymyksistä Sähköliiton jäsenten osalta sekä 

edustamisen kaikilla mahdollisilla tasoilla. 

- Yhteyshenkilöllä on oikeus olla valmistelemassa asioita käytännössä 

siihen saakka, kun asiasta sovitaan tai päätetään työpaikan 

pääluottamusmiehen ja työnantajan toimesta. 

- Menettelytapoja tarkennetaan tarvittaessa Sähköliiton ja 

Teollisuusliiton toimesta. 

 
2.2 Kuuleminen paikallisesta palkkaratkaisusta neuvoteltaessa 
 
Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimusta koskevan 
neuvottelutuloksen mukaan palkkojen tarkistusta koskevat paikalliset 
neuvottelut käydään 15.12.2017 ja 14.12.2018 mennessä. 
Neuvotteluosapuolina ovat työnantaja ja pääluottamusmies. Paikallisissa 
neuvotteluissa kuullaan yhteyshenkilöä. 

- Yhteyshenkilöllä on oikeus saada käyttöönsä Sähköliiton jäsenten 

osalta tarvittavat palkkatiedot arvioidakseen paikallisen 

palkkaratkaisun toteuttamista.  

2.3 Paikalliset sopimukset 
 
Lakanneen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden 
työehtosopimuksen perusteella tehtyjen paikallisten sopimusten sisältö ja 
voimassaolo otetaan työpaikalla käsittelyyn työnantajan sekä työpaikan 
pääluottamusmiehen ja yhteyshenkilön välillä. 
 
2.4 Yhteyshenkilön työstä vapautus 
 
Yhteyshenkilölle tulee antaa, kun hän sitä pyytää, tarpeen vaatiessa 
vapautusta työstä tilapäisten, mutta välttämättömien yhteyshenkilötehtävien 
hoitamista varten. 
 
2.5. Yhteyshenkilön tiedonsaantioikeus 
 
Yhteyshenkilölle tulee antaa tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot. 

- Tämä koskee myös erimielisyysasioita.  

 
2.6 Yhteyshenkilön ansion menetyksen korvaaminen 
 
Työnantaja korvaa sen ansion, jonka yhteyshenkilö menettää työaikana 
mahdollisissa neuvotteluissa työnantajan edustajien kanssa tai toimiessaan 
muuten työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä. Ansiolla tarkoitetaan 
yhteyshenkilön keskituntiansiota. 



 
 

2.7 Yhteyshenkilön kuukausikorvaus 
 
Yhteyshenkilölle maksetaan kuukausikorvausta, jonka suuruus määräytyy 
edustettavien työntekijöiden lukumäärän mukaan seuraavasti: 
 
Edustettujen työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa/kk 
5 – 9     50 
10 -19    74 
20 – 49    81 
50 – 99     88 
100 – 149    106 
150-     126 
 
Korvauksien määrät ovat 1.1.2018 alkaen 52, 76, 84, 91, 109 ja 130 euroa. 
 
Yhteyshenkilön työsuhdeturva määräytyy lakanneen teknologiateollisuuden 
sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen alakohtien 43.6.1, 43.6.2, 43.6.3, 
43.6.5 ja 43.6.7 mukaisin sähköalan pääluottamusmiestä koskenein 
periaattein. 
 

3. Ammattiyhdistysjäsenmaksujen pidättäminen 
 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset pidättävät työntekijän palkasta Sähköalojen 
ammattiliitto ry:n jäsenmaksut lakanneen teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden 
työehtosopimuksen 46.7 kohdan mukaisin periaattein Teknologiateollisuus ry:n ja 
Teollisuusliitto ry:n välisen työehtosopimuksen päättymiseen saakka. 
 
4. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen 
 
Teknologiateollisuus ry sitoutuu neuvottelemaan Teollisuusliitto ry:n kanssa menettelystä, 
jonka tarkoituksena on järjestää Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa 
oleville Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenille teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 
erimielisyysasioiden käsittelyä vastaava järjestely. Menettely sisältäisi 
neuvottelujärjestyksen mukaisen paikallisen neuvottelun, Teollisuusliitto ry:tä edustavan 
pääluottamusmiehen laatiman erimielisyysmuistion ja Teknologiateollisuus ry:n ja 
Teollisuusliitto ry:n välisen muistiokäsittelyn, jonka lopputuloksen tulisi sitoa niin työnantajaa 
kuin työntekijää. 
 
Jos työpaikalla toimii Sähköalojen ammattiliitto ry:hyn kuuluva yhteyshenkilö, tulee 
työpaikan pääluottamusmiehen kuulla erimielisyysasiassa myös yhteyshenkilöä. 
 
Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry kuulevat Sähköalojen ammattiliitto ry:tä 
erimielisyysasioiden käsittelyä koskevasta menettelystä neuvotellessaan. 
 
5. Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallintoelimien kokoukset 
 
Sähköalojen ammattiliitto ry:n valiokuntaan, johtokuntaan, hallitukseen tai edustajistoon 
valitulla työntekijällä on oikeus saada työstä vapautusta osallistuakseen näiden 
hallintoelinten virallisiin kokouksiin lakanneen teknologiateollisuuden sähköalan 
työntekijöiden työehtosopimuksen alakohdan 23.3.3 mukaisin periaattein 31.10.2019 



 
 

6. Sähköalan työntekijöitä koskeva liitepöytäkirja 
 
Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat 30.10.2017 sopineet osana alan 
työehtosopimusta koskevaa neuvottelutulosta liitepöytäkirjasta, jolla määritellään sähköalan 
työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä olleiden työntekijöiden eräistä palkkaa koskevista 
työehdoista. Osana tätä pöytäkirjaa osapuolet ovat sopineet, että ne neuvottelevat 
pöytäkirjan mukaisten määräysten ja periaatteiden siirtämisestä osaksi varsinaista 
työehtosopimusta tai palkkarakenteen koulutusaineistoa (kohta 7). 
 
Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry kuulevat Sähköalojen ammattiliitto ry:tä 
neuvottelujen aikana. 
 
7. Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Teollisuusliitto ry:n välinen yhteistyö 
 
Sähköalojen ammattiliitto ry ja Teollisuusliitto ry käyvät 31.5.2019 mennessä keskinäiset 
neuvottelut liittojen välisestä yhteistyöstä. Samalla vahvistetaan menettelytavat, joita 
noudattamalla otetaan huomioon Sähköalan ammattiliittoon kuuluvien 
teknologiateollisuuden työehtosopimuksen tarkoittamaa sähköalan työtä tekevien 
työntekijöiden työhön liittyvät tarpeet ja erityiskysymykset 31.5.2019 jälkeisenä aikana. 
Liitot kuulevat neuvottelujen aikana Teknologiateollisuus ry:tä. 
 
8. Liittojen välinen yhteistyö 
 
Sähköalojen ammattiliitto ry ja Teknologiateollisuus ry jatkavat järjestöjen välistä 
yhteistyötä. Tämä kattaa mm. toimet ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi sekä 
teknologiateollisuuden ja sen henkilöstöä koskevan toimintaympäristön muutoksen 
arvioimiseksi. 
 
9. Malmikaivosten työehtosopimus 
 
Edellä todetut menettelytavat koskevat myös Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto 
ry:n välillä syntynyttä malmikaivosten työehtosopimusta koskevaa neuvottelutulosta. 
 
10. Työtaistelutoimenpiteiden lopettaminen 
 
Teknologiateollisuus ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry sitoutuvat omin toimenpiteinsä 
vaikuttamaan siihen, että liittojen jäsenten välinen yhteistyö työpaikoilla palautuu ennalleen. 
 
11. Teollisuusliitto ry:n ilmoitus 
 
Teollisuusliitto ry ilmoittaa osaltaan sitoutuvansa 10 kohdan mukaisiin toimiin liittojen 
jäsenten välisen yhteistyön palauttamiseksi ennalleen työpaikoilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Sopimuksen sitovuus 
 
Tämä ratkaisu perustuu Valtakunnansovittelijan tekemään sovintoesitykseen ja 
Sähköalojen ammattiliitto ry:n, Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n väliseen 
sovintoesitystä täydentävään sopimukseen. Sopimus on allekirjoitettu myös 
Valtakunnansovittelijan toimesta. Osapuolet ovat sitoutuneet noudattamaan tätä ratkaisua 
niin jäsentensä kuin jäsenyritystensä puolesta. 
  
 
  Sähköalojen ammattiliitto ry 
 

     
Sauli Väntti   Hannu Luukkonen  
puheenjohtaja  liittosihteeri 

 


