
Ulkomaanliikenteen
työehtosopimus

Sovintoratkaisu 2019



 Saimme torpattua työnantajan vaateet sekamiehistön 
kasvattamisen suomalaisessa kauppalaivastossa!

JA SE ISOIN ”JYTKY”



 Työehtosopimuskausi on 2 -vuotinen

 Kausi 1.3.2019 – 28.2.2021

 Palkat korottuvat 1,6 % kuitenkin vähintään 33,50 € 
rahtialukset, pientonnistoalukset 38,50 € sekä 43,50 € 
takuupalkan piirissä olevat matkustaja-alukset

Sopimuskausi ja palkat 1.3.2019



 Palkat korottuvat 1.3.2020 alkaen erikseen 
neuvoteltavan ratkaisun perustella, jossa otetaan 
huomioon vientialojen tekemät palkkaratkaisut.

Palkankorotukset 1.3.2020



 Kaikki nykyiset euromääräiset lisät korottuvat 1.3.2019 
alkaen 1,6 %

 1.3.2020 euromääräiset lisät korottuvat erikseen 
neuvoteltavan / sovittavan prosentin mukaisesti

Euromääräiset lisät 1.3.2019



 Matkustaja-aluslisä korotetaan nykyisestä summasta 
100 euroon;

 Vahtivuorolisät korottuvat 1 eurolla

 1.3.2019

 18.00-24.00 2,07€/h

 24.00-06.00 2,68€/h

Matkustaja-aluslisä, vahtivuorolisä



 Puuttuvan miehen palkkaa määriteltäessä otetaan 
huomioon matkan alku, jos on jo tiedossa, että 
henkilö puuttuu aluksen lähtiessä merelle.

 Vuosiloman ajankohta pitää neuvotella  työntekijän 
kanssa merimiesten vuosilomalain mukaisesti ja sitä 
sovittua ajankohtaa ei voi muuttaa ilman työntekijän 
suostumusta, mikäli tämä on merkitty 
työvuorolistoihin sekä erääntynyt loma on annettava 
yhdenjaksoisena

Muutokset yleisiin työehtoihin



 Todistajana toiminen, työaikaan otetaan huomioon 
oikeudenkäynnin valmisteluun ja matkustamiseen 
käytetty aika, matkakustannukset sekä kohtuullisen 
hintaiset ruokailut

 Palkallinen vapautus työstä, isovanhempien 
hautajaiset

Muutokset yleisiin työehtoihin



 Työnantajan laskuun tehtävät matkat;

 Tarkennettu muuttuneet matkustusluokat yleisissä 
kulkuvälineissä

 Oman auton käytöstä maksetaan verohallinnon 
vahvistamasta enimmäismäärästä kilometritaksasta 
maksettava korvaus, joka tästä määrästä 2/3 per 
kilometri. 2019 summa on noin 29 sentti/km

Muutokset yleisiin työehtoihin



 Vaihtomatkojen muutokset:

 Työntekijä voi käyttää vaihtomatkoihin omaa autoa ja 
siitä maksetaan työntekijälle kilometrikorvaus, joka on 
verohallinnon vahvistamasta enimmäismäärästä 2/3. 
2019 summa on noin 29 senttiä/km

 Mikäli matka-aika kestää enemmän kuin 6 tuntia, on 
työntekijällä oikeus yhteen kohtuuhintaiseen ateriaan 
jokaista 6 tunnin ajanjaksoa. Työntekijä saa työnantajalta 
korvaukset tositteita vastaan.

Muutokset yleisiin työehtoihin 



 Aluksien vuositelakoinneista poikkeavat telakoinnit;

 Työ- ja palkkaehdoista pitää neuvotella konepäällystön 
kanssa ja tässä yhteydessä mahdollisuuksien mukaan 
sopia varsinkin niiden työntekijöiden kanssa, joilla on ns. 
kokonaispalkkaus.

Muutokset yleisiin työehtoihin 



 Aluksen höyrykattiloiden nimetylle käytön valvojalle maksetaan 
korvaus, joka on 1,76€/päivä

 STCW lisäpätevyyskirjan hankinta kustannukset korvaa 
työnantaja eikä hankintahintaa voida periä työntekijältä takaisin 
irtisanoutumisen yhteydessä

 Vaihtopäivien siirtyminen;
 Mikäli vaihtopäivä siirtyy sovitusta, tästä pitää neuvotella 

työntekijän kanssa sekä mahdollisesta kompensaatiosta
 Vaihtopäivä voi siirtyä, mikäli tämä on aluksen turvallisuuden 

kannalta välttämätöntä, mutta vaihto on tapahduttava kuitenkin 
viimeistään 7 päivän kuluessa Euroopanliikennealueella ja 
Kaukoliikenteessä 14 päivän kuluessa

Muutokset yleisiin työehtoihin 



 Vahtivapaa konepäällikkö ei saa käydä säännöllistä vahtia 
aluksessa jonka koneteho on yli 3000 kw tai jossa on 2 
konemestaria. Mikäli konepäällikkö suorittaa vahtia on 
tämän ylimääräisen työn korvauksesta sovittava 
työntekijän ja työnantajan välillä.

 Varallaolokorvaus konepäällikölle, korvaus kuten 
konemestarille, mikäli määrätään vapaa-aikanaan jäämään 
alukselle aluksen turvallisuuteen MTSL:ään vedoten (esim. 
palovahti)

Konepäällikön työ- ja palkkaehto 
muutokset



 Lastinkäsittelykorvaus, jos työntekijä joutuu 
osallistumaan poikkeuksellisesti lastinkäsittelyyn, 
tästä työstä korvaus 1/164 taulukkopalkasta

 Varallaolosta annettava todisteellinen ilmoitus 
työntekijälle

Konemestarit / sähkömestarit 
työ- ja palkkausehdot



 Mikäli työntekijä vaihtaa työnantajaa, on 
sovellettavan palkkataulukon oltava sama kuin 
edellisessä yhtiössä. Lasketaan työpaikkaa vaihtaessa 
kaikki matkustaja-aluksessa palveltu aika 
varustamosta riippumatta.

Matkustaja-alussopimus



 Tarkennettu takuupalkkaan sisältymättömät lisät

 Uudet tuntimäärät takuupalkkauksessa

 12h

 12h

 12,5h

 13h

 13h

Takuupalkkasopimus



 Tarkennettu aiempaa tekstiä siten, että jo tehtyjä 
ylityötunteja ei saa siirtää tasaamaan työtunteja jos 
työntekijä on korvaavalla levolla

Korvaava lepo takuupalkkauksessa



 Tarkennettu ja parannettu luottamusmiehen asemaa 
sekä vapautuksen määrää laajennettu

 Luottamusmiehen korvaus vapaa-ajalla työnantajan 
aloitteesta tapahtuva työ on työpäivä tai 
sopimuksesta rahana

 Uusi liitesopimus epäasiallisesta kohtelusta 
työpaikalla

Luottamusmies



 Selvennetty miinusvastikkeiden ongelmatiikkaa, 
mikäli kyseessä on työehtosopimukseen tai 
lainsäädäntöön perustumattomasta syystä

Miinusvastikkeet



 Osa-aikatyö

 Matkustaja-alus kokonaispalkkaus

 Alkoholipolitiikka

 Raamisopimus

Työryhmät


