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Luottamusmiessopimus 

6.11.2012 

 

1 § Sopimuksen soveltamisala 

Tämä sopimus koskee Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä sekä niiden 

palveluksessa olevia työntekijöitä, jotka kuuluvat jäsenenä tämän sopimuksen 

allekirjoittaneeseen työntekijäliittoon. 

2 § Luottamusmies 

1. Luottamusmiehellä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työehtosopimukseen sidottujen 

järjestäytyneiden toimihenkilöiden valitsemaa luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä. 

2. Pääluottamusmieheksi voidaan valita yksi valituista luottamusmiehistä silloin, kun 

yrityksessä / yhteisössä on sovittu luottamusmiesorganisaatiosta, johon kuuluu useita 

alue-, toimipaikka- tai osastokohtaisia luottamusmiehiä. 

3. Yritykseen / yhteisöön luottamusmiehen valitsevat yrityksen / yhteisön palveluksessa 

olevat työehtosopimuksen piiriin kuuluvat allekirjoittaneeseen liittoon järjestäytyneet 

toimihenkilöt. 

Työehtosopimusosapuolet voivat sopia edellä olevasta poiketen seuraavaa: 

Pöytäkirjamerkintä1: 

Jos saman työnantajan palveluksessa on useamman työehtosopimuksen 

piiriin kuuluvia toimihenkilöitä, jotka kuuluvat samaan liittoon, voidaan sopia eri 

työehtosopimusalojen yhteisen luottamusmiehen valinnasta. 

Pöytäkirjamerkintä 2: 

Jos samaa toimintaa harjoittavat samaan konserniin tai yhteisöön kuuluvat 

työnantajat ovat saman työehtosopimuksen piirissä, voidaan sopia yhteisen 

luottamusmiehen valinnasta. 

4. Milloin se paikallisen neuvottelutoiminnan ja luottamusmiesjärjestelmän kannalta on 

tarkoituksenmukaista, voidaan paikallisesti sopia, että suureen tai alueellisesti 
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hajautettuun yritykseen / yhteisöön voidaan valita tämän sopimuksen tarkoittamia 

useampia luottamusmiehiä yrityksen / yhteisön itsenäisiin alueellisiin tai toiminnallisiin 

yksiköihin. 

5. Luottamusmiehelle voidaan valita varaluottamusmies, joka luottamusmiehen estyneenä 

ollessa toimii hänen sijaisenaan ja jolla on tänä aikana luottamusmiehen oikeudet ja 

velvollisuudet. 

6. Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen yrityksen / yhteisön palveluksessa oleva 

toimihenkilö, joka kuuluu työehtosopimuksen soveltamispiiriin ja on työehtosopimukseen 

sidotun työntekijäliiton jäsen sekä perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. 

7. Yrityksen / yhteisön tai sen toimintayksikön toiminnan olennaisesti supistuessa, 

laajentuessa tai liikkeen luovutuksen, sulautumisen, yhtiöittämisen tai niihin verrattavan 

olennaisen muutoksen johdosta saatetaan luottamusmiesorganisaatio tämän sopimuksen 

periaatteiden mukaisesti vastaamaan muuttunutta tilannetta.  

3 § Luottamusmiehen valitseminen 

1. Luottamusmiehen vaali voidaan suorittaa työpaikalla ja tällöin kaikille järjestäytyneille 

toimihenkilöille on varattava tilaisuus osallistua vaaliin. Vaalin järjestäminen ja 

toimittaminen ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa. Työpaikalla järjestettävien vaalien 

vaaliajoista ja vaalipaikoista on sovittava työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta 

ennen vaalin toimittamista. 

Vaalin toimittamisesta huolehtivat lähinnä luottamusmies tai hänen estyneenä ollessaan 

varaluottamusmies. 

Vaalien toimittamiseen näiltä kulunut välttämätön aika luetaan luottamusmiestehtäviin 

käytetyksi ajaksi. 

2. Valitusta luottamusmiehestä ja hänen varamiehestään sekä näiden eroamisesta tai 

erottamisesta tehtävästään ilmoittaa kirjallisesti työnantajalle asianomainen ammattiosasto 

tai vastaava taikka työntekijäliitto. 

4 § Luottamusmiehen työsuhde 

1. Ellei tästä sopimuksesta muuta johdu luottamusmies on työsuhteessaan työnantajaansa 

samassa asemassa kuin muutkin toimihenkilöt. Luottamusmies on velvollinen 
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henkilökohtaisesti noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä 

työpaikan järjestysmääräyksiä. 

2. Luottamusmiehen mahdollisuuksia kehittyä ja edetä ammatissaan ei saa heikentää 

luottamusmiestehtävän takia. 

3. Luottamusmiehenä toimivaa toimihenkilöä ei tätä tehtävää hoitaessaan tai sen tähden 

saa siirtää huonompipalkkaiseen työhön, kuin missä hän oli luottamusmieheksi valituksi 

tullessaan. 

Häntä ei saa myöskään siirtää vähempiarvoiseen työhön, jos työnantaja voi tarjota hänelle 

muuta hänen ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Luottamusmiestehtävän takia häntä ei saa 

erottaa työstä. 

4. Työnantaja saa irtisanoa luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun työsopimuksen 

työsopimuslain 7 luvun 3 tai 7§:ssä taikka 8§:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla vain, 

jos luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun työ päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi 

järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai hänelle muutoin sopivaa työtä tai 

kouluttaa häntä muuhun työhön tämän luvun 4§;ssä tarkoitetulla tavalla. 

5. Muutoin ei luottamusmiehen työsopimusta irtisanota noudattamatta työsopimuslain 7 

luvun 10 §:n edellyttämää toimihenkilöiden enemmistön suostumusta, joka selvitetään 

työehtosopimuksen osapuolena olevan toimihenkilöjärjestön toimesta. 

6. Luottamusmiehen työsuhdetta ei saa purkaa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n nojalla sillä 

perusteella, että hän on rikkonut työsopimuslain 13 §:ään sisältyviä järjestysmääräyksiä. 

Luottamusmiehen työsuhdetta päätettäessä sairauden johdosta on noudatettava 

irtisanomisaikaa. 

7. Luottamusmiehen työsopimuksen purkuperusteita arvioitaessa luottamusmiestä ei saa 

asettaa huonompaan asemaan muihin toimihenkilöihin nähden. 

8. Tämän sopimuskohdan määräyksiä työsuhdeturvasta sovelletaan myös 

pääluottamusmiehenä tai yrityksen / yhteisön luottamusmiehenä toimineeseen 

toimihenkilöön kuusi kuukautta hänen luottamusmiestehtävänsä päättymisen jälkeen 

9. Työsuhteen päättymisestä ilmoitetaan luottamusmiehelle vähintään kuukautta ennen 

työehtosopimuksen mukaisen irtisanomisajan alkamista. Luottamusmiehelle annettuun 
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ilmoitukseen työsuhteen päättymisestä merkitään irtisanomisen syy. Luottamusmiehelle 

annetusta ilmoituksesta työnantaja antaa tiedon myös asianomaiselle ammattiosastolle, 

työhuonekunnalle tai vastaavalle taikka työntekijäliitolle. 

10. Jos luottamusmiehen työsopimus on päätetty tämän sopimuksen vastaisesti, 

työnantajan on suoritettava korvauksena luottamusmiehelle vähintään kolmen ja enintään 

30 kuukauden palkka. Korvaus on määrättävä samojen perusteiden mukaan kuin 

työsopimuslain 12 luvun 2 §:n 2 momentissa on säädetty.  

5 § Luottamusmiehen tehtävät 

1. Luottamusmiehen pääasiallisena tehtävänä on toimia asianomaiseen 

työehtosopimukseen sidottujen järjestäytyneiden toimihenkilöiden edustajana 

työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. 

2. Luottamusmies edustaa edellä mainittuja toimihenkilöitä työlainsäädännön soveltamista 

koskevissa asioissa ja yleensä työnantajan ja toimihenkilön välisiin suhteisiin ja yrityksen 

kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan 

toimia yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja 

kehittämiseksi. 

6 § Luottamusmiehen oikeus saada tietoja 

1. Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä toimihenkilöiden palkasta tai muista 

työsuhteeseen liittyvistä asioista, on luottamusmiehelle annettava kaikki erimielisyyden 

kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot. 

2. Ao. luottamusmiehellä on oikeus saada kirjallisesti tai muulla sovittavalla tavalla 

sovittavalla tavalla yhteistoiminnasta yrityksissä koskevan lain 3 luvun mukaiset tiedot 

sekä seuraavat yrityksen toimihenkilöitä koskeva tiedot: 

 

2.1. Toimihenkilön suku- ja etunimet. 

2.2. Palvelukseen tuloaika uusista toimihenkilöistä sekä irtisanotuista ja lomautetuista 

toimihenkilöistä. 

Määräaikaisten työsuhteiden osalta ilmoitetaan työsuhteen sovittu kestoaika. 
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2.3. Palkkaryhmä tai vastaava, johon toimihenkilö tai hänen suorittamansa työ kuuluu. 

2.4. Yrityksen / yhteisön  koko- ja osa-aikatoimihenkilöiden lukumäärä kaksi kertaa 

vuodessa. Tämä koskee myös puolen vuoden aikana työssä olleita erikseen työhön 

kutsuttavia tai muuta tilapäistä henkilöstöä.  

3. Kohdissa 2.1 ja 2.3 tarkoitetut tiedot on luottamusmiehellä oikeus saada kerran 

vuodessa työehtosopimuksen tultua alalla solmituksi ja sen aiheuttamien muutosten tultua 

yrityksessä toteutetuksi tänä ajankohtana yritykseen / yhteisöön työsuhteessa olevista 

toimihenkilöistä. Uusien toimihenkilöiden osalta on luottamusmiehellä oikeus saada 

kohdissa 2.1-3 mainitut tiedot ainakin neljännesvuosittain. Luottamusmiehelle annetaan 

hänen pyynnöstään selvitys siitä, millaisia tietoja työhönoton yhteydessä kerätään. 

4. Mikäli yrityksessä / yhteisössä on edellä 2 §:n perusteella valittu useampia 

luottamusmiehiä, sovitaan työnantajan ja luottamusmiesten kesken niistä periaatteista, 

millä tiedot eri luottamusmiesten 

kesken jaetaan. 

5. Luottamusmiehellä on sama oikeus kuin lainsäädännön tarkoittamalla 

luottamusmiehellä perehtyä hätä- ja sunnuntaityöstä, ylityöstä ja niistä maksetuista 

korotetusta palkasta laadittuun luetteloon. 

6. Luottamusmiehen on pidettävä edellä olevan perusteella tehtäviensä hoitamista varten 

saamansa tiedot luottamuksellisina. 

7 § Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä 

1. Mikäli luottamusmiehen edustamien toimihenkilöiden lukumäärä, heidän vaihtuvuutensa 

tai heidän työpisteittensä lukumäärä edellyttävät luottamusmiehen vapauttamista hänen 

varsinaisesta työstään luottamusmiestehtävien hoitamista varten voidaan sopia 

luottamusmiehelle myönnettävästä tilapäisestä tai säännöllisesti toistuvasta vapautuksesta 

työstä luottamusmiestehtävien hoitamista varten. 

Tarvittaessa työehtosopimusosapuolet voivat sopia työstä vapautuksen periaatteista ja 

määrästä. 
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2. Työnantajan ja luottamusmiehen välillä sovitaan siitä, milloin edellä 1. kappaleessa 

mainittu työstä vapautus annetaan. 

Tällöin tulee ottaa huomioon yrityksen / yhteisön toiminnalliset edellytykset sekä se, että 

luottamusmiestehtävät voidaan asianmukaisesti hoitaa. 

8 § Luottamusmiehen säilytys- ja toimistotilat 

1. Luottamusmiehellä on oikeus saada säilytys- tai tallennustilaa  tehtävässään tarvittaville 

asiakirjoille ja toimistovälineille. Yritys- / yhteisökohtaisella ja alueellisen toimintayksikön 

luottamusmiehellä on oikeus tarvittaessa käyttää korvauksetta luottamusmiestehtävien 

hoitamiseen luottamusmiehen käyttöön luovutettavissa olevaa tarkoituksenmukaista 

toimistotilaa, mikäli sellaista on työnantajan hallinnassa. Luottamusmiehellä on oikeus 

käyttää tavanomaisia toimistovälineitä, kuten esim. sähköpostia, luottamusmiestehtävien 

hoitamiseen. 

9 § Ansionmenetyksen korvaaminen 

1. Työnantaja korvaa sen ansion, jonka luottamusmies menettää työaikana joko 

paikallisissa neuvotteluissa työnantajan edustajan kanssa tai toimiessaan muissa 

työnantajan kanssa sovituissa tehtävissä. 

2. Jos luottamusmies suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen 

työaikansa ulkopuolella, maksetaan näin menetetystä ajasta ylityökorvaus tai sovitaan 

paikallisesti muunlaisesta lisäkorvauksesta. 

Tarvittaessa työehtosopimusosapuolet voivat sopia korvauksenperusteista ja määrästä. 

3. Jos luottamusmies työnantajan kanssa sovittujen tehtävien hoitamista varten tämän 

määräyksestä joutuu matkustamaan, tämä korvataan työehtosopimuksen mukaisesti. 

10 § Luottamusmiesten koulutus 

1. Luottamusmiehelle varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua 

koulutukseen, mikä lisää hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. 

 2. Koulutukseen osallistumisesta on sovittu liittojen välillä voimassa olevassa 

koulutussopimuksessa. 
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11 § Neuvottelujärjestys 

1. Työn suorittamista ja sen teknillistä järjestelyä koskevissa kysymyksissä tulee 

työntekijän kääntyä välittömästi työnjohdon puoleen. 

2. Palkkausta ja muita työsuhteen ehtoja koskevat erimielisyydet on selvitettävä 

paikallisesti työnantajan tai tämän edustajan ja luottamusmiehen tai toimihenkilön itsensä 

välillä. 

3. Paikalliset neuvottelut on syytä aloittaa ja käydä ilman aiheetonta viivytystä. 

4. Paikallisissa neuvotteluissa on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja tehdään ja 

allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista yksi annetaan kummallekin osapuolelle. 

5. Ellei syntynyttä erimielisyyttä saada ratkaistuksi yrityksessä / yhteisössä  paikallisissa 

neuvotteluissa, noudatetaan työehtosopimuksen mukaista neuvottelujärjestystä. 

6. Luottamusmiehelle ilmoitetaan, ellei työnantaja itse hoida neuvotteluja luottamusmiehen 

kanssa, työnantajan edustaja sekä hänen toimialueensa ja toimivaltansa, jos se on 

alueellisesti tai henkilöstöasioiden osalta rajattu tiettyihin asiaryhmiin. 

7. Jos erimielisyys koskee tämän sopimuksen tarkoittaman luottamusmiehen työsuhteen 

päättämistä, on paikalliset ja liittojen väliset neuvottelut lisäksi käynnistettävä ja käytävä 

viipymättä sen jälkeen, kun lakkauttamisen peruste on riitautettu. 

12 § Sopimuksen voimassaolo 

1. Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä marraskuuta 2012.  

2. Liiton, joka haluaa muuttaa tätä sopimusta, on jätettävä toiselle osapuolelle kirjallinen 

muutosehdotus, jonka jälkeen asia otetaan käsiteltäväksi liittojen välisissä neuvotteluissa. 

3. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin. 

Helsingissä  14.11.10.2012 

Palvelualojen työnantajat PALTA ry  Agronomiliitto ry 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto  Jyty ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto  JHL ry 

Palkansaajajärjestö PARDIA ry 


