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TT-STTK TYÖPAIKAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 
 
1 
YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
 Sopijapuolet pyrkivät kumpikin itse ja omien jäsenjärjestöjensä keskuu-

dessa sekä työpaikoilla edistämään neuvottelusuhteita ja sopimustoimin-
taa. Sopijapuolet pyrkivät kehittämään näitä tavoitteita yhteistoiminnan 
eri muotoja hyväksi käyttäen sekä valvomaan osaltaan tehtyjä sopimuk-
sia. 
 
Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluva yhdistymisvapaus on loukkaama-
ton. Tämä koskee niin työnantajia kuin toimihenkilöitä. Toimihenkilöillä 
on oikeus perustaa ja toimia ammattiyhdistysorganisaatioissa eikä heitä 
saa tämän johdosta irtisanoa tai syrjiä työssään. Yksittäisen toimihenkilön 
turvallisuus ja terveys, syrjimättömyys ja tasa-arvoinen kohtelu ovat läh-
tökohtana sopimusmääräyksille. 
 
Ennen poliittiseen tai myötätuntotyötaisteluun ryhtymistä siitä ilmoitetaan 
valtakunnansovittelijalle sekä asianomaiselle työnantaja- tai toimihenkilö-
liitolle mikäli mahdollista vähintään neljä päivää aikaisemmin. Jos työ-
taistelusta päätetään myöhemmin, on siitä ilmoitettava heti kun se on käy-
tännössä mahdollista. Ilmoituksessa on mainittava aiotun työtaistelun 
syyt, alkamishetki ja laajuus. 

 
Tätä sopimusta sovelletaan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jä-
senliittojen jäsenyrityksissä jäljempänä mainituin rajoituksin. Työpaikalla 
tarkoitetaan tässä sopimuksessa Teollisuuden ja Työnantajain Keskuslii-
ton jäsenyrityksen tuotantoyksikköä tai sitä vastaavaa toimintayksikköä. 

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

 
Valituista luottamusmiehistä ja yhdyshenkilöistä, joista jäljempänä tässä 
sopimuksessa käytetään nimitystä luottamusmies, varamiehen toimimi-
sesta luottamusmiehen sijaisena, työsuojeluvaltuutetun tai työsuojelu-
asiamiehen toimimisesta luottamusmiestehtävissä sekä luottamusmiehen 
toimimisesta työsuojelutehtävissä on työpaikalla toimivan 
toimihenkilöyhdistyksen ilmoitettava kirjallisesti työnantajalle. Vastaavan 
ilmoituksen siitä, milloin varaluottamusmies toimii luottamusmiehen 
sijaisena voi antaa myös luottamusmies. Varamiehen toimimisesta 
työsuojeluvaltuutetun sijaisena työsuojeluvaltuutettu ilmoittaa 
työnantajalle kirjallisesti. Työnantaja ilmoittaa kirjallisesti 
luottamusmiehelle, ketkä käyvät yrityksen puolesta neuvotteluja 
luottamusmiehen kanssa.  
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Sopijapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että työnantajalla on työlainsäädännön 
ja sopimusten mukaisesti oikeus ottaa toimeen ja erottaa toimihenkilö ja 
määrätä työn johtamisesta. 

 
Siltä osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan yh-
teistoiminnasta yrityksissä sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenha-
usta työsuojeluasioissa annettua lakia ja työsuojelun valvonnasta annettua 
asetusta, jotka eivät ole tämän sopimuksen osia. 

 
2 
YHTEISTOIMINTATEHTÄVÄT JA YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOT 
 
2.1 
Luottamusmiehiä koskevat määräykset 
 

Luottamusmiesjärjestelmän tehtävänä on työnantajan ja toimihenkilöiden 
välisten neuvottelu- ja yhteistoimintasuhteiden ylläpitäminen ja kehittä-
minen. Luottamusmies toimii yhdistyksensä ja toimihenkilöiden edustaja-
na työehtosopimuksen soveltamista, työrauhan turvaamista ja työlainsää-
dännön soveltamista koskevissa asioissa. 

 
Asianomaisen työpaikan tähän sopimukseen sidottuihin järjestöihin kuu-
luvilla toimihenkilöillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies ja 
varaluottamusmies. Vaali voidaan järjestää työpaikalla. Tällöin on kaikil-
la edellä mainituilla toimihenkilöillä oltava mahdollisuus osallistua sii-
hen. Työpaikalla voidaan sopia siitä, että luottamusmiehen tehtäviä hoitaa 
työsuojeluvaltuutettu tai päinvastoin.  

 
Luottamusmiehen valitsemisen lisäksi toimihenkilöillä on oikeus valita 
osaston luottamusmies sen jälkeen, kun työnantajan kassa on sovittu siitä, 
mihin toiminnalliseen kokonaisuuteen valitaan osaston luottamusmies. 
Tällöin tulee kiinnittää huomiota siihen, että sovittu toimialue on kooltaan 
tarkoituksenmukainen ja kattavuudeltaan sellainen, että se edistää neuvot-
telujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Työpaikalla voidaan sopia 
siitä, että osaston luottamusmies hoitaa työsuojeluasiamiehen tehtäviä tai 
päinvastoin.  

 
Työsuhteeseensa liittyvä asia toimihenkilön tulee selvittää esimiehensä 
kanssa. Ellei asiaa saada näin selvitetyksi, voi hän saattaa asian hoidetta-
vaksi luottamusmiehen ja työnantajan edustajan välisissä neuvotteluissa. 
 

2.2 
Työsuojeluyhteistoimintaa koskevat määräykset 

 
Työsuojeluyhteistoimintaa koskevia määräyksiä sovelletaan työpaikassa, 
jossa säännöllisesti työskentelee yhteensä vähintään 20 työntekijää ja toi-
mihenkilöä. Työsuojeluvaltuutettu on kuitenkin valittava, kun työnteki-
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärä on yhteensä vähintään kymmenen. 
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Työsuojeluyhteistoiminnasta vastaavan työsuojelupäällikön ja tähän tar-
koitukseen valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi tähän so-
pimukseen tarkoitetuilla henkilöstöryhmillä paikallisesti niin sovittaessa 
on oikeus valita yksi tai useampia työsuojeluasiamiehiä mikäli yrityksen 
koko ja muut olosuhteet sitä edellyttävät. 
 
Työsuojeluasiamiehen tehtävänä on muun muassa pitää yhteyttä toimialu-
eensa työsuojeluasioista työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelupäällikköön 
sekä osallistua tarvittaessa työsuojelua koskevaan tarkastukseen. Työsuo-
jeluasiamiesten toimikausi on sama kuin työsuojeluvaltuutettujen. Jos 
työsuojeluasiamies joudutaan tilapäisesti siirtämään työhön varsinaisen 
toimialueensa ulkopuolelle, on pyrittävä siihen, ettei siirtäminen kohtuut-
tomasta haittaa työsuojeluasiamiehen tehtävien hoitamista. Sen mukaan 
kuin työsuojeluasiamiehen tehtävät edellyttävät on hänellä oikeus sopia 
työnantajan kanssa vapautuksesta työstä näiden tehtävien hoitamista var-
ten. 

 
Osapuolet osallistuvat yhdessä työterveyshenkilöstön, linjajohdon ja hen-
kilöstöhallinnon kanssa työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, to-
teuttamiseen ja seurantaan. Tässä yhteydessä seurataan yrityksen palve-
luksessa olevien työssä selviytymistä ja laaditaan tarvittaessa ohjeet työ-
kykyä ylläpitävää toimintaa tarvitsevien ohjaamiseksi asiantuntijoiden 
hoitoon. 
 
Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu osallistuvat työkykyä ylläpitävän toi-
minnan suunnitteluun työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa laadittaes-
sa. He osallistuvat myös suunnitelmien toteuttamiseen ja seurantaan. 
 

3 
LUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN SEKÄ 
TYÖSUOJELUASIAMIEHEN ASEMAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
3.1 
Vapautus työstä ja ansionmenetyksen korvaaminen 
 

Tehtäviensä hoitamista varten luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetul-
le järjestetään tilapäisesti, säännöllisesti toistuen tai kokonaan vapautus 
työstään. Tällöin on kiinnitettävä huomiota muun muassa ao. henkilöstö-
ryhmään kuuluvien toimihenkilöiden lukumäärään, tuotannon ja toimin-
nan luonteeseen ja tämän sopimuksen mukaisten tehtävien määrään. 

 
Ellei työpaikan kaikkia henkilöstöryhmiä edustavan työsuojeluvaltuutetun 
vapauttamiseksi työstä ole paikallisesti sovittu, lasketaan työsuojeluval-
tuutetun ajankäyttö 1.4.1986 lukien voimassa olleiden toimialakohtaisten 
kerrointen mukaan. Yksinomaan toimihenkilöitä edustava työsuojeluval-
tuutettu on oikeutettu saamaan riittävästi vapautusta työstään tehtäviensä 
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asianmukaista hoitamista varten työn kannalta sopivana aikana. Vapau-
tuksen määrä ja järjestelyt selvitetään ja sovitaan paikallisesti. 

 
Tässä sopimuksessa tarkoitetun henkilöstön edustajan kuukausipalkkaa ei 
vähennetä, jos hän työaikana neuvottelee työnantajan edustajien kanssa 
tai toimii muuten työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä. Jos luotta-
musmies tai työsuojeluvaltuutettu suorittaa työnantajan kanssa sovittuja 
tehtäviä säännöllisen työaikansa ulkopuolella, maksetaan näin menetetys-
tä ajasta ylityökorvaus tai hänen kanssaan sovittu lisäkorvaus. Luotta-
musmiehelle maksettavasta erillisestä korvauksesta voidaan sopia alakoh-
taisesti tai paikallisesti. 

 
3.2 
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun asema 
 

Tarvittaessa työnantaja järjestää luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuute-
tulle tarkoituksenmukaisen paikan tehtävien edellyttämien tarvikkeiden 
säilyttämiseen. Työnantaja osoittaa mahdollisuuksien mukaan tarkoituk-
senmukaisen tilan, jossa voidaan käydä tehtävien hoitamista varten vält-
tämättömät keskustelut. Työpaikan koon sitä edellyttäessä paikallisesti 
sovitaan, että luottamusmies voi tarvittaessa käyttää yrityksen tavanomai-
sia käytössä olevia toimisto-, yms. välineitä. 

 
Luottamusmiehenä, osaston luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna 
toimivaa toimihenkilöä ei tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden saa siir-
tää alempipalkkaiseen työhön kuin missä hän oli ao. tehtävään valituksi 
tullessaan. Jos työpaikan kaikkia henkilöstöryhmiä edustavaksi työsuoje-
luvaltuutetuksi valitun henkilön varsinainen työ vaikeuttaa luottamusteh-
tävien hoitamista on hänelle, ottaen huomioon työpaikan olosuhteet ja hä-
nen ammattitaitonsa, järjestettävä muuta työtä. Tällainen järjestely ei saa 
aiheuttaa hänen ansionsa alentumista. 

 
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun ansiokehityksen tulee vastata 
yrityksessä tapahtuvaa ansiokehitystä. 
 
Kun kokonaan tai pääosin työstä vapautetun luottamusmiehen tai koko-
naan tai pääosin työstä vapautetun työsuojeluvaltuutetun tehtävä päättyy, 
on työnantajan ja hänen yhteisesti selvitettävä, edellyttääkö hänen ammat-
titaitonsa ylläpitäminen entiseen tai sitä vastaavaan työhön ammatillista 
koulutusta. Työnantaja järjestää selvityksen edellyttämää koulutusta. 
 
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema jatkuu liikkeen luovu-
tuksesta huolimatta sellaisenaan, jos luovutettu liike tai sen osa säilyttää 
itsenäisyytensä. Jos luovutettava liike tai sen osa menettää itsenäisyyten-
sä, luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus tämän sopi-
muksen kohdassa 3.3 sovittuun jälkisuojaan liikkeen luovutuksesta johtu-
neesta toimikauden päättymisestä lukien. 
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3.3 
Työsuhdeturva Jos yrityksen työvoimaa lomautetaan tai irtisanotaan taloudellisista tai 

tuotannollisista syistä, ei luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua saa 
irtisanoa tai lomauttaa ellei tuotantoyksikön toimintaa ao. henkilöstöryh-
män osalta keskeytetä kokonaan. Mikäli luottamusmiehen tai työsuojelu-
valtuutetun kanssa yhteisesti todetaan, ettei hänelle voida tarjota hänen 
ammattiaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä, voidaan tästä 
säännöstä kuitenkin poiketa. 

 
Osaston luottamusmiehen työsopimus voidaan työsopimuslain 7:10 §:n 
2 momentin mukaisesti irtisanoa vain, kun työ kokonaan päättyy eikä 
työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hä-
nelle muuten sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön työsopi-
muslain 7:4 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

 
Luottamusmiehestä, osaston luottamusmiehestä tai työsuojeluvaltuutetus-
ta johtuvasta syystä ei häntä saa irtisanoa ilman työsopimuslain 7:10 §:n 
1 momentin edellyttämää niiden toimihenkilöiden enemmistön suostu-
musta, joita hän edustaa. 
 
Luottamusmiehen, osaston luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun 
työsopimusta ei saa purkaa vastoin työsopimuslain 8:1 – 3 §:n säännök-
siä.  

 
Edellä olevia työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on sovellettava myös 
työpaikalla asetettuun luottamusmiesehdokkaaseen, jonka asettamisesta 
on kirjallisesti työnantajalle ilmoitettu sekä työsuojeluvaltuutettuehdok-
kaaseen, jonka asettamisesta on kirjallisesti ilmoitettu työsuojelutoimi-
kunnalle tai muulle sitä vastaavalle yhteistoimintaelimelle. Ehdokassuoja 
alkaa kuitenkin aikaisintaan kolme kuukautta ennen valittavana olevan 
luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun toimikauden alkua ja päättyy 
muun kuin vaalissa valituksi tulleen osalta vaalituloksen tultua todetuksi. 
 
Työsuhdeturvaa koskevia määräyksiä on sovellettava myös luottamus-
miehenä tai työsuojeluvaltuutettuna toimineeseen toimihenkilöön kuusi 
kuukautta hänen ko. tehtävänsä päättymisen jälkeen. 

 
Jos luottamusmiehen, osaston luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun 
työsopimus on lakkautettu tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on 
suoritettava korvauksena hänelle vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden 
palkka. Korvaus on määrättävä työsopimuslain 12:2 §:n 2 momentin mu-
kaan. Korvausta lisäävänä tekijänä on otettava huomioon se, että tämän 
sopimuksen mukaisia oikeuksia on loukattu. Milloin tuotantolaitoksessa 
tai vastaavassa toimintayksikössä säännöllisesti työskentelee yhteensä al-
le 20 työntekijää ja toimihenkilöä, on edellä mainittu korvaus kuitenkin 
työsuojeluvaltuutetun osalta vähintään 4 kuukauden palkka ja enintään 
työsopimuslain 12:2 §:n 1 momentin mukaan määräytyvä korvaus.  
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Korvaus tämän sopimuksen mukaan perusteettomasta lomautuksesta mää-
räytyy työsopimuslain 12:1 §:n 1 momentin mukaisesti. 
 

3.4 
Varamiehet Tämän luvun määräyksiä sovelletaan varaluottamusmieheen ja työsuoje-

luvaltuutetun varamieheen sinä aikana, kun he tämän sopimuksen edellyt-
tämän ilmoituksen mukaisesti toimivat sijaisina. 

 
4 
YHTEISTOIMINTA Yrityksen kilpailukyky ja henkilöstön hyvinvointi edellyttävät yrityksen 

toiminnan kehittämistä. Keskusjärjestöt myötävaikuttavat osaltaan yhteis-
toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön voimavarojen hyödyntämiseen 
näissä kysymyksissä perustamansa rationalisointineuvottelukunnan avul-
la. 
 
Kehittämistoimien tarkoituksena on johtaa tuottavuuden kasvuun, reaali-
palkkojen kehittymiseen sekä mielekkäisiin ja kehittäviin työtehtäviin. 
Kun tuottavuuden kehittämiseen liittyvät tutkimukset kohdistuvat toimi-
henkilöiden tehtäväkenttään, käsitellään tutkimuksen sisältöä ja tarkoitus-
ta työnantajan ja luottamusmiehen tai toimihenkilöiden valitseman edus-
tajan kesken. Tuottavuuden kehittämistä koskevia hankkeita käynnistettä-
essä toimihenkilöiden edustajille annetaan riittävää koulutusta, jotta ke-
hittämishankkeiden tavoitteet on myös käytännössä mahdollista saavut-
taa. 

 
Paikallisesti voidaan sopia sellaisen yhteistoimintaelimen perustamisesta, 
joka käsittelee muun muassa kehittämistoimintaan sisältyviä asioita. Yh-
teiselin voi korvata erilliset yhteistoiminta- ja työsuojelutoimikunnat sekä 
muut vastaavat toimikunnat. Sama yhteistoimintaelin voi vastata myös 
yhteistoimintalain, työsuojeluvalvontalain, työterveyshuollon ja tasa-
arvolain mukaisista toimista ja suunnitelmista paikallisesti sovittavassa 
laajuudessa. 
 

5 
KOULUTUS 
 
Johdanto Yrityksen menestyminen edellyttää toimihenkilöiden jatkuvaa kouluttau-

tumista. Keskusjärjestöt pyrkivät omalta osaltaan edistämään yritysten ja 
toimihenkilöiden tarpeisiin sopivaa ammatillista koulutusta. Työpaikan 
yhteistoiminnan kehittämisessä on yhteisellä koulutuksella keskeinen 
merkitys. Tämän vuoksi keskusjärjestöt kehittävät yhteistä koulutusta si-
ten, kuin siitä keskusjärjestöjen välisessä koulutustyöryhmässä sovitaan. 
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5.1  
Ammatillinen koulutus 
 

Työnantajan antaessa toimihenkilölle ammatillista koulutusta tai lähettä-
essä toimihenkilön hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin, 
korvataan koulutuksen aiheuttamat suoranaiset kustannukset eikä toimi-
henkilön kuukausipalkkaa (peruspalkka mahdollisine kiinteine kuukausi-
korvauksineen) vähennetä ellei toisin ole sovittu. Jos koulutus tapahtuu 
kokonaan työajan ulkopuolella, korvataan siitä johtuvat suoranaiset kus-
tannukset. Työajan ulkopuolella koulutukseen tai sen edellyttämiin mat-
koihin käytetystä ajasta ei korvausta suoriteta ellei alakohtaisesti muuta 
sovita. Matkakustannusten korvaukset määräytyvät työehtosopimuksen 
mukaisesti. 

 
5.2 
Yhteinen koulutus Työpaikan yhteistoimintaa edistävän koulutuksen järjestävät työmarkki-

naosapuolet tai työnantaja- ja toimihenkilöpuoli yhteisesti työpaikalla tai 
muussa paikassa. 

 
Työsuojelun yhteistoiminnan peruskurssit ja työsuojeluyhteistyön kannal-
ta tarpeelliset erikoiskurssit ovat tässä tarkoitettua yhteistä koulutusta. 

 
Yhteistä koulutusta koskevia määräyksiä sovelletaan myös osallistumis-
järjestelmiä ja paikallista sopimista koskevaan koulutukseen. Koulutuk-
seen osallistumisesta voidaan sopia myös työnantajan ja asianomaisen 
henkilön kesken. 

 
Koulutukseen osallistuvalle suoritetaan korvaus kuten kohdassa 5.1 on 
määrätty. Koulutukseen osallistumisesta sovitaan paikallisesti koulutuk-
sen luonteesta riippuen kysymykseen tulevassa yhteistyöelimessä tai 
työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 

 
5.3 
AY-koulutus 
 
5.3.1 
Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat 
 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n ja sen jäsenliittojen järjestämille 
kuukauden tai sitä lyhyemmän ajan kestäville kursseille annetaan toimi-
henkilöille tilaisuus osallistua, ellei se aiheuta tuntuvaa haittaa yrityksen 
toiminnalle. Edellä mainittua haittaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota 
työpaikan kokoon. Ilmoitus aikomuksesta lähteä kurssille on tehtävä 
mahdollisimman varhain. Kielteisessä tapauksessa ilmoitetaan luotta-
musmiehelle viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, jonka takia 
vapaan myöntäminen tuottaisi tuntuvaa haittaa. Tällöin olisi suotavaa yh-
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teisesti pyrkiä selvittämään muu mahdollinen ajankohta, jolloin kurssille 
osallistumiselle ei olisi estettä. 

 
Etukäteen on todettava, onko kyseessä sellainen koulutustilaisuus, josta 
työnantaja suorittaa toimihenkilölle korvauksia tämän sopimuksen mukai-
sesti. 
 
Kohdassa 5.3.2 mainituille henkilöstön edustajille varataan em. sopimus-
kohdan mukaisesti tilaisuus osallistua sellaiseen tämän sopimuksen tar-
koittamaan koulutukseen, mikä on omiaan lisäämään näiden henkilöiden 
pätevyyttä tämän sopimuksen tarkoittamien tehtävien hoitamisessa. 

 
5.3.2 
Korvaukset Kurssilta, joka järjestetään STTK:n tai sen jäsenliiton koulutuslaitoksissa 

tai erityisestä syystä muualla ja jonka koulutustyöryhmä on hyväksynyt, 
työnantaja maksaa luottamusmiehelle, osaston luottamusmiehelle, vara-
luottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle, varavaltuutetulle, työsuojelu-
toimikunnan jäsenelle ja työsuojeluasiamiehelle heidän tehtäviensä edel-
lyttämän koulutuksen osalta kuukausipalkan, luottamusmiehelle ja osas-
ton luottamusmiehelle enintään kuukauden ajalta, sekä edellä mainituille 
työsuojeluluottamustehtävissä oleville enintään kahden viikon ajalta.  

 
Luottamusmiehelle ja osaston luottamusmiehelle korvataan vastaavasti 
heidän osallistuessaan STTK:n opistoissa järjestettävälle enintään kolmen 
kuukauden kurssille ansion menetys yhden kuukauden osalta. Samoin 
menetellään jäsenyhdistyksen puheenjohtajan osalta edellyttäen, että hän 
työskentelee yrityksessä, jossa on vähintään 100 tämän sopimuksen pii-
riin kuuluvaa toimihenkilöä ja hänen johtamassaan jäsenyhdistyksessä on 
vähintään 50 jäsentä. 

 
Lisäksi maksetaan 5.3.2 kohdassa tarkoitetuista toimihenkilöistä kultakin 
sellaiselta kurssipäivältä, jolta kuukausipalkkaa ei vähennetä, kurssista 
sen järjestäjälle aiheutuvien ruokailukustannusten korvaukseksi keskus-
järjestöjen välillä sovittu ateriakorvaus. 

 
Edellä tässä kohdassa tarkoitettuja korvauksia työnantaja on velvollinen 
maksamaan samalle henkilölle vain kerran samasta tai sisällöltään vastaa-
vasta koulutustilaisuudesta. 
 
Osallistuminen 5.3 kohdan mukaiseen koulutukseen ei yhden kuukauden 
rajaan asti aiheuta vuosiloma-, eläke- tai muiden niihin verrattavien 
etuuksien vähenemistä. 
 

6 
TIEDOTUSTOIMINTA 
 

Työnantajan tulee esittää henkilöstölle tai sen edustajille: 
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1. Yrityksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siihen perustuva selvi-
tys yrityksen taloudellisesta tilasta. 
 

2. Vähintään kaksi kertaa tilivuoden aikana selvitys yrityksen taloudelli-
sesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, työllisyyden, kannattavuuden 
ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. 
 

3. Vuosittain henkilöstösuunnitelma., joka sisältää arviot henkilöstön 
määrässä, laadussa ja asemassa odotettavista olevista muutoksista. 
 
Yrityksen tulee antaa viipymättä olennaiset muutokset kaikissa edellä 
mainituissa tiedoissa. 

 
Niissä yrityksissä, joissa henkilöstömäärä on säännöllisesti vähintään 30, 
annetaan yhteistoimintalain 11 §:n 2 momentin tarkoittamat yrityksen ti-
linpäätöstiedot henkilöstön edustajille pyydettäessä kirjallisena. 

 
Tämän sopimuksen tarkoittamalla henkilöstöryhmällä on oikeus järjestää 
työpaikalla tai muussa sovitussa tilassa kokouksia työmarkkina-asioissa 
tai työpaikan työsuhteita koskevista tai yhteistoimintalain mukaisista ky-
symyksistä. Henkilöstöryhmillä on myös oikeus jakaa jäsenilleen kokous-
ilmoituksia, työpaikan työsuhteisiin tai työmarkkinakysymyksiin liittyviä 
tiedonantoja. 
 
Henkilöstöryhmillä on oikeus tiedottaa työmarkkinakysymysten ohella 
myös yleisiin kysymyksiin liittyvistä asioista työpaikan ilmoitustaululla. 
 
Tämän sopimuksen mukaisesti luottamusmiehen tai osaston luottamus-
miehen tehtäviin kuuluvissa erimielisyystapauksissa annetaan hänelle 
kaikki valituksen alaisen tapauksen selvittämiseksi tarpeelliset tiedot. 
Luottamusmiehellä on oikeus saada kerran vuodessa tiedot toimialueensa 
toimihenkilöiden suku- ja etunimistä, työsuhteen alkamisajasta sekä osas-
tosta tai sitä vastaavasta. Pyydettäessä on luottamusmiehelle annettava 
tieto uusista toimihenkilöistä. 
 
Palkkatilastotietoina annetaan luottamusmiehelle kerran vuodessa kirjalli-
sesti välittömästi sen jälkeen, kun tilastoyhteistyösopimuksen mukainen 
toimihenkilötilasto on valmistunut, ne palkkaerittelyt, jotka tilastosta teh-
dään. Luottamusmies ei ole oikeutettu saamaan keskimääräisiä kuukau-
siansiotietoja kolmea henkilöä pienemmistä ryhmistä. 
 
Luottamusmiehelle varataan mahdollisuus perehtyä toimialueellaan yri-
tyksessä kulloinkin voimassa oleviin palkanmääräytymis- ja palkanlas-
kentajärjestelmiin. Lisäksi luottamusmiehellä on oikeus perehtyä toimi-
alueensa toimihenkilöiden osalta hätä- ja ylityöstä sekä niistä maksetusta 
korotetusta palkasta työaikalain mukaisesti laadittuun luetteloon. 
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Luottamusmies saa edellä tarkoitetut tiedot luottamuksellisina tehtäviensä 
hoitamista varten. Tietoja ei tule luovuttaa muiden yritysten luottamus-
henkilöille eikä niitä saa muutoinkaan levittää.  
 

7 
SOPIMUKSEN SITOVUUS 
 

Tämä sopimus tulee voimaan 1.6.2002. 
 

 Tämä sopimus sitoo: 
 

a) allekirjoittaneita keskusliittoja, 
b) niitä keskusliittojen jäsenliittoja, jotka ovat keskenään kirjallisesti so-

pineet tähän sopimukseen yhtymisestä ja 
c) niitä työnantajia, toimihenkilöitä ja näiden yhdistyksiä, jotka kuuluvat 

tai sopimuksen voimassa ollessa ovat kuuluneet edellä tarkoitettuihin 
jäsenliittoihin. 

 
Jäsenliitot voivat sopimalla poiketa tämän sopimuksen määräyksistä. 
Jos STTK tai TT haluavat luopua tästä sopimuksesta, on siitä kirjallisesti 
ilmoitettava toiselle keskusliitolle, ja sopimus lakkaa kuuden kuukauden 
kuluttua sen jälkeen.  
 
Helsingissä 24. päivänä toukokuuta 2002 
 
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO 
Seppo Riski  Lasse Laatunen 
 
TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ry 
Mikko Mäenpää Seppo Junttila 

 


