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Sopimusosapuolten välillä on tänään saavutettu uutta työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos, 

joka on sisällöltään seuraava: 

1. Sopimuskausi

Sopimuskausi on 1.2.2018 - 31.1.2020 

2. Palkkaratkaisu

2.1. Palkankorotukset vuonna 2018 ja 2019 

Vuosi 2018 

1. Palkkoja korotetaan 1.5.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmak
sukauden alusta 1,6 % suuruisella korotuksella.

2. Korotuksesta 0,5 % v_oidaan maksaa yrityskohtaisena eränä luottamus

miehen kanssa paikallisesti sopien.

Yritys�ohtaisen erän suuruus lasketaan kuukausi- ja tuntipalkkaisten työn
tekijöiden peruskuukausi- ja tuntipalkoista siten kuin paikallisesti sovitaan.

3. Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2018 alkaen 1,6 %:lla.

4. Luottamusmieskorvaus on 1.5.2018 alkaen 21,00 € kuukaudessa/5-50
työntekijää ja 31,00 € kuukaudessa/yli 50 työntekijää. Työntekijän hoitaes
sa sekä luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun tehtävää, palkkio on
62,00 € kuukaudessa.



Vuosi2019 

1. Palkkoja koroteitaan 1.3.2018 tai lähinnä $en jälk�en alkavc;\n palkanma.k
sukaudeil alusta 1,6 % suuruisella korotuksella.

2. Korotuksesta Ö,4 o/o voidaan m,aksaa yrityskohtaisena eränä luottamus
miehen kanssa paikallisestrsopien.

Yrityskohtafoen erän suuruus lasketaan kuukausi- ja tuntipalkkaisten työnte
kijöiden peruskuukausi- ja tuntipalkoista siten kuin paikallisesti sovitaan. 

3. Taulukkopalkkoja k0r6tetåan 1.3.2018 alkaen 1 ;6 %:lla.

Yrityskohtainen erä 2018 ·ja 2019 

Erän tarkoituksena on tukea palkkapoliittisiatavoitteita, palkkauksen kannus
tavuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

· Yrityskohtainen erä käytetåan ensi&ijaisesti tyontekijöjden mahdollisten palk
kaerojen tc1rkistuksiin ottaen huomioon työntekijän amrnattltaito, erityisosaa""
minen, mönipuofisuus ja kokemus.

Yritypkohti:liSen erän jakamiseksi luottamusmiehelle·armetaan riittävät ja tar
peeili15et tiedot j�ettavanc! olevasta erästä sekä selvitetään erän määräyty
misperusteet ja suuruus.

Selvitys fofoutuneesta jaosta annetaan luottamusmiehelle kfrjallisesti kahden
kuukauden kuluessa korotusajankohdasta.

3. tekstimuutokset

Poistetaan liite 1. Golf-alan työehtosoplrnuks.en käyttöönötosta yrityksissä. 

3 § työsuhteen alkaminen

4. Koeaika määräytyy kulloinkln voimassaolevan .työsopimuslain mukaan.
tv1\Jutos hqon:i_ioJd.stän myqs ty'ösopim11$mall�is$a ..

5;§ Palkl<au� 

TY0\J1,.19/9lµ�Jt1;1l9on_f"r:i(:irkityiltä ty9yue>roilt13, jotka sijoittavat klo 23:QO - 05:QO 
väliselle ajalle, mak�etaän yöty"ölisää Jöiika suuruus sovitaan paikallisesti. 

6 § Paikanmaksu 



. 

2. Palkka on maksettava viimeistään työsuhteen päättymistä seuraavana
päivänä. Ellei tämä palkkahallinnollisista syistä ole mahdollista, on palkka
maksettava viimeistään 10. kalenteripäiväriä työsuhteen päättymisestä

17 § Tilapäiset poissaolot 

2. Soveltamisohje: Lisätään loppuun: Esteellisyyteen rinnastuu tilanne, jos
sa toinen huoltajista on estynyt osallistumasta lapsen hoitoon työttömyystur
valain mukaiseen ja työttömyysturvaetuuksien edellytyksenä olevaan työllis
tymistä edistävään palveluun tai vastaavaan toimenpiteeseen osallistumisen
vuoksi.

18 § Äitiys- isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa 

Poistetaan pykälän 2 kohdan 4 kappaleesta perhevapaalta palaamisen edel

lytys EU-oikeuden vastaisena. 

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta uudelta äitiysvapaalta, jos äi

tiysvapaa alkaa ennen kuin yksi vuosi on kulunut siitä, kun työntekijä on pa

lannut takaisin työhön vähintään 6 kuukautta kestäneeltä palkattomalta va

paalta (ei koske perhevapaita). 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen pelisäännöt (allekirjoituspöytäkirjaan) 

Ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi on tärkeää, että yritykset 
tarjoavat koulutus- ja oppisopimuspaikkoja. 

Työpaikalla keskustellaan yhdessä luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kans
sa koulutus- ja oppisopimuksiin sovellettavista yleisistä periaatteista. 

Työpaikkaohjaajan tulee olla ennalta määrätty, ammattitaidoltaan, koulutuk
seltaan tai työkokemukseltaan pätevä. Työpaikkaohjaajaksi nimetään henki:. 
lö, joka on myös muuten soveltuva ohjaustehtävään. Ohjaukseen osallistuu 
tarpeen mukaan myös muu työyhteisö. 

Liitot arvioivat sopimuskauden aikana työpaikalla tapahtuvan opiskelun estei
tä ja kannustimia sekä työpaikkaohjaajien ja oppimisen toteuttamiseen osal
listuvien työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja resursointia. 

Helsingissä 28. päivänä maaliskuuta 2018 
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