
  

Liite: 
 
Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen 
Muutokset (kursiivilla)  

 
 
LM-sopimus: 

 
Alueluottamusmies 
 
1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita 

tämän sopimuksen tarkoittamia saman allekirjoittajajärjestön 
luottamusmiehiä sen itsenäisiin alueellisiin tai toiminnallisiin 
yksiköihin. Näin voidaan menetellä, milloin työntekijöiden 
lukumäärä, työpaikan luonne ja varsinaisen luottamusmiehen 
mahdollisuudet tavata työntekijät sekä yrityksen 
yhteistoimintajärjestelmä tätä edellyttävät.  
 
Yrityskohtaisesti sovitaan luottamusmiesten lukumäärä ja toiminta-
alue em. seikat huomioon ottaen sekä ajankäyttö 7 § periaatteet 
huomioiden. Sopimus tehdään yrityksen ja allekirjoittajajärjestön 
tai allekirjoittajajärjestön valtuuttaman luottamusmiehen kesken. 
 
Alueellisessa luottamusmiesjärjestelmässä on varmistettava 
luottamusmiehen tosiasialliset mahdollisuudet 
luottamusmiestehtävän hoitamiseen. Luottamusmiehellä on oltava 
mahdollisuus tutustua alueensa toimipisteisiin, vierailla 
edustamissaan yksiköissä ja pitää edustamiinsa työntekijöihin 
yhteyttä. Luottamusmiehen tosiasiallinen mahdollisuus tehtävän 
hoitamiseen rajaa alueen laajuutta ja edustettavien yksiköiden 
lukumäärää. 
 

 
6 § Luottamusmiehen oikeus saada tietoja  
 

1. Luottamusmiehellä on oikeus saada kirjallisesti tai muulla 
sovittavalla tavalla edustamistaan yrityksen 
työntekijöistä seuraavat tiedot:  

 
1. Työntekijän suku- ja etunimet ja toimipiste.  

 



 
2. Palvelukseen tuloaika uusista työntekijöistä sekä 

irtisanotuista, osa-aikaistetuista ja lomautetuista 
työntekijöistä. Määräaikaisten työsuhteiden osalta ilmoi-
tetaan työsuhteen sovittu kestoaika ja peruste.  

 
3. Palkkaryhmä ja palkkaluokka johon työntekijä tai hänen 

suorittamansa työ kuuluu.  
 

4. Yrityksen koko- ja osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä kaksi 
kertaa vuodessa. Tämä koskee myös puolen vuoden 
aikana työssä olleita erikseen työhön kutsuttavia tai muuta 
tilapäistä henkilöstöä.  

 
5. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain soveltamisalaan, 

tulee luottamusmiehelle lisäksi antaa yhteistoimintalain 
mukaisesti henkilöstön edustajalle annettavat tiedot.  
 

6. Olennaiset paikallisen sopimisen neuvotteluihin liittyvät 
tiedot etukäteen riittävän perehtymisen mahdollistamiseksi. 
Pyydettäessä vastaavat tarvittavat lisätiedot neuvottelujen 
aikana. Pyydettäessä mahdollisuus kuulla paikallisen 
sopimusneuvottelun kannalta olennaisia yrityksen 
palveluksessa olevia asiantuntijoita ja niin sovittaessa 
muitakin asiantuntijoita.  

 
 
7 § Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä  
 
Luottamusmiehelle varataan riittävästi vapautusta työstä 
luottamusmiestehtävien hoitamista varten. Tällöin otetaan huomioon 
edustettavien työntekijöiden määrä, yksiköiden sijainti, yrityksen 
yhteistoimintajärjestelmä, yhteistoiminnan laajuus sekä yritystoiminnan 
henkilöstön asemaan aiheuttamat muutokset. Riittävyyttä arvioidaan 
tarpeellisin väliajoin sitä pyydettäessä ja erityisesti yrityksessä tai 
luottamusmiestoiminnassa tapahtuvien merkittävien muutosten 
yhteydessä.  
 
Allekirjoittajajärjestöt korostavat, että erityisesti paikallinen sopiminen ja 
siihen valmistautuminen edellyttävät yleensä selvästi normaaliaikaa 
laajempaa työstä vapautusta.  
 



Työnantajan ja luottamusmiehen välillä sovitaan siitä, milloin edellä 
mainittu työstä vapautus annetaan. Tällöin otetaan huomioon yrityksen 
toiminnalliset edellytykset sekä se, että luottamusmiestehtävät voidaan 
hoitaa asianmukaisesti.  
 
Ellei syytä muuhun arviointiin ole, henkilöstömitoituksen piirissä olevan 
luottamusmiehen vapautusaika on edustettujen työntekijöiden 
lukumäärästä riippuen seuraava: 
 
Työntekijöiden lukumäärä Vapautuksen määrä tuntia/kolme viikkoa 
2 – 25   2 – 5 t. 
26 – 50   5 – 10 t. 
51 – 100   10 – 14 t. 
101 – 200   13 – 20 t. 
201 – 300   17 – 28 t. 
301 - 800   24 – 50 t 
801-   kokonaan työstä vapautettu 
 
Työstä vapautuksen myöntäminen luottamusmiehelle ei vähennä 
luottamismieskorvauksen määrää.  
 
10 § Luottamusmiehen koulutus  
 
Liitot pitävät tärkeänä, että luottamusmiehelle mahdollisuuksien mukaan 
varataan tilaisuus osallistua koulutukseen, joka on omiaan lisäämään 
hänen pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa.  
 
Ay-koulutuspäivän sijoittuessa ajankohtaan, joka olisi luottamusmiehen 
tavanomainen työpäivä, rinnastetaan ay-koulutusaika 
työvuoroluettelossa työajaksi keskimääräisen työpäivän verran.  
 
Osallistuminen ammattiyhdistyskoulutukseen ei vähennä oikeutta 
ammatilliseen koulutukseen. 
 
 
Koulutussopimus: 
4 § Ammattiyhdistyskoulutus  
 
 

1. Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat  
 

Työntekijälle annetaan työsuhteen katkeamatta tilaisuus osallistua 
koulutustyöryhmässä hyväksytylle enintään kuukauden kestävälle 



kurssille, mikäli koulutuksen tarve on yhteisesti työnantajan ja 
kurssille hakeutuvan työntekijän välillä todettu ja kurssille 
osallistuminen voi tapahtua tuottamatta yritykselle tuntuvaa 
haittaa. Kielteisessä tapauksessa luottamusmiehelle ilmoitetaan 
viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, minkä vuoksi 
vapaan antaminen tuottaisi tuntuvaa haittaa.  
 
Luottamusmiehellä on kuitenkin oikeus osallistua kuuden 
kalenteripäivän verran hänen yhteistyötehtäviinsä liittyville 
oikeantasoisille kursseille vuodessa. 
 
Varaluottamusmiehellä on oikeus osallistua kolmen 
kalenteripäivän verran hänen yhteistyötehtäviinsä liittyville 
oikeantasoisille kursseille vuodessa.   
 
Koulutustyöryhmä voi todeta tietyn kurssin tarpeelliseksi tietyille 
jäsenyritysten luottamushenkilöille. Allekirjoittajajärjestöt 
painottavat erityisesti paikallista sopimista edistävien kurssien 
hyödyllisyyttä.  
 
Allekirjoittajajärjestöt korostavat, että etenkin uuden 
luottamusmiehen osalta tai yrityksen paikalliseen sopimiseen 
liittyvissä tilanteissa koulutustarve on tavanomaista korkeampi ja 
tämä tulisi ottaa huomioon koulutusvapaan antamisessa. 
Liitot pitävät muutoinkin tärkeänä, että luottamusmiehelle 
mahdollisuuksien mukaan varataan tilaisuus osallistua 
koulutukseen, joka on omiaan lisäämään hänen pätevyyttään 
luottamusmiestehtävien hoitamisessa.  
 
Jos yrityksessä tehdään koulutussuunnitelma, pyritään ay-
koulutuksesta sopimaan jo koulutussuunnitelmassa.  
 
… 
 

2. Korvaukset  
 

Luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja työsuojelutoimikunnan 
jäsen saavat osallistua edellisessä kappaleessa mainituille, 
koulutustyöryhmän hyväksymille kursseille ilman, että heidän 
varsinaista säännöllistä palkkaansa vähennetään.  

 
Luottamusmiehen osalta ansionmenetystä ei kuitenkaan korvata 
kuukautta pidemmältä ajalta eikä muiden osalta kahta viikkoa 



pidemmältä ajalta. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle 
on lisäksi se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan 
yhteistyötehtäviin yrityksessä ja että koulutus on todettu 
tarpeelliseksi tämän sopimuksen mukaisesti.  

 
Luottamusmiesten lisäksi ansionmenetys korvataan myös 
rekisteröityjen liiton alayhdistysten tai työpaikkaosastojen 
puheenjohtajille, jos he työskentelevät yrityksessä, jossa on 
vähintään 100 toimihenkilöä ja rekisteröidyssä alayhdistyksessä tai 
työpaikkaosastossa vähintään 20 jäsentä.  

 
Osapuolet toteavat, että suurempien työpaikkojen, va-
ratyösuojeluvaltuutetuilla ja YT-elinten jäsenillä voi olla tarvetta 
osallistua heidän yhteistyötehtäviinsä liittyville kursseille. 
Osapuolet suosittelevat, että tällainen mahdollisuus annetaan, 
mikäli se käy päinsä tuottamatta yritykselle tuntuvaa haittaa.  
 

 
Helsingissä 3.6.2016 
 
Allekirjoittajajärjestöt 

 


