
2019
Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä.

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 – 31.1.2021 (31.1.2020)
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Säännöllinen työaika
2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia.
 
Lyhyemmästä kuin 4 tunnin ja 45 minuutin työstä maksetaan 
täysi 4 tunnin ja 45 minuutin palkka, ja se luetaan työaikaan. 

Milloin autonkuljettaja tai apumies joutuu matkallaan odotta-
maan, maksetaan siitä palkka lukematta sitä työaikaan.

Mikäli autonkuljettaja joutuu lastaus- tai purkausjonossa 
toistuvas ti siirtämään autoa luetaan se työajaksi.

Mikäli työpäivän pituus on vähintään 8 tuntia, on työntekijällä 
oikeus kahteen virkistystaukoon (kahvitauot) työn suorittami-
sen ohessa ja kuljetustehtävän kannalta sopivampana aikana.

Työpäivää ei saa jakaa kuin kahteen yhtäjaksoiseen osaan, 
jonka katkaisee enintään tunnin pituinen palkaton tauko. 
Määräys ei sulje pois laeista johtuvien taukojen antamista eikä 
odotusajan käyttöä.
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Palkkataulukot 1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen  
alkavan palkanmaksukauden alusta lukien  (€)
 tunti 2-viikko
Täysperävaununkuljettaja ja 
moduuliyhdistelmän kuljettaja  

 alle 4 vuotta 14,34 1147,20  
 4-8 vuotta 14,50 1160,00  
 8-12 vuotta 14,95 1196,00  
 yli 12 vuotta 15,28 1222,40

  
Puoliperävaununkuljettaja ja traktorinkuljettaja 
(C1E-/CE-ajokorttiluokka)

 alle 4 vuotta 13,83 1106,40  
 4-8 vuotta 13,99 1119,20  
 8-12 vuotta 14,44 1155,20  
 yli 12 vuotta 14,72 1177,60

  
Kuorma-autonkuljettaja, pumppuautonkuljettaja, 
pyöräkuormaajankuljettaja ja traktorinkuljettaja 
(B-/C1-/C-ajokorttiluokka)  

 alle 4 vuotta 13,54 1083,20  
 4-8 vuotta 13,69 1095,20  
 8-12 vuotta 14,11 1128,80  
 yli 12 vuotta 14,42 1153,60

  
Henkilöautonkuljettaja, pakettiautonkuljettaja 
ja traktorinkuljettaja (T-/LT-ajokorttiluokka)  

 alle 4 vuotta 13,26 1060,80  
 4-8 vuotta 13,40 1072,00  
 8-12 vuotta 13,82 1105,60  
 yli 12 vuotta 14,06 1124,80

Autonapumies
 alle 4 vuotta 13,14 1051,20  
 4-8 vuotta 13,29 1063,20  
 8-12 vuotta 13,68 1094,40  
 yli 12 vuotta 13,95 1116,00

  
Ulkomaanliikenteen palkkataulukot  

  15,09 1207,20  
 8 % korotettuna 16,19 1295,20
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Palkkataulukot 1.10.2019 tai lähinnä sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta lukien   (€)

 tunti 2-viikko
Täysperävaununkuljettaja ja 
moduuliyhdistelmän kuljettaja  
alle 4 vuotta 14,36 1148,80  
4-8 vuotta 14,52 1161,60  
8-12 vuotta 14,97 1197,60  
yli 12 vuotta 15,30 1224,00
  
Puoliperävaununkuljettaja ja traktorinkuljettaja 
(C1E-/CE-ajokorttiluokka) 
alle 4 vuotta 13,85 1108,00  
4-8 vuotta 14,01 1120,80  
8-12 vuotta 14,46 1156,80  
yli 12 vuotta 14,74 1179,20
  
Kuorma-autonkuljettaja, pumppuautonkuljettaja, 
pyöräkuormaajankuljettaja ja traktorinkuljettaja 
(B-/C1-/C-ajokorttiluokka)
alle 4 vuotta 13,56 1084,80  
4-8 vuotta 13,71 1096,80  
8-12 vuotta 14,13 1130,40  
yli 12 vuotta 14,44 1155,20
  
Henkilöautonkuljettaja, pakettiautonkuljettaja 
ja traktorinkuljettaja (T-/LT-ajokorttiluokka)
alle 4 vuotta 13,28 1062,40  
4-8 vuotta 13,42 1073,60  
8-12 vuotta 13,84 1107,20  
yli 12 vuotta 14,08 1126,40
  
Autonapumies   
alle 4 vuotta 13,16 1052,80  
4-8 vuotta 13,31 1064,80  
8-12 vuotta 13,70 1096,00  
yli 12 vuotta 13,97 1117,60
  
Ulkomaanliikenteen palkkataulukot 
 15,11 1208,80
8 % korotettuna 16,21 1296,80
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Erilliset lisät
Ilta- ja yötyölisät
Klo 18.00 - 22.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta mak-
setaan iltatyölisää 15 % ja klo 22.00 -06.00 välisenä aikana 
tehdyiltä työtunneilta yötyölisää 20 % taulukko palkasta

Vapaapäivätyölisä
Jokaisena kalenteriviikkona tulee olla vähintään kaksi 
kalenterivuoro kautta vapaata. Kaikilta vapaapäivinä tehdyil-
tä työtunneilta tulee maksaa kaikkien muiden korvausten li-
säksi vapaapäivä työlisä, jonka suuruus on 100 % työntekijän 
taulukko palkasta.

Myrkky- ja räjähdysainelisä
Myrkkyjen, räjähdys- ja radioaktiivisten aineiden käsittely- ja 
kuljetusajalta siltä osin, kuin vaarallisten aineiden kuljetusmää-
räysten (ADR) vapaarajat ylittyvät, maksetaan lisää, jonka suu-
ruus on 5 % taulukkopalkasta.

Erikoislisä
Nosturiauton kuljettajille, lavettiauton kuljettajille, jäteauton 
kuljettajille, puutavaran kuljettajille kuljetettaessa puuta met-
sästä silloin, kun kuljettaja käyttää kuormauslaitetta sekä niille 
autonkuljettajille, jotka suorittavat maidon keräilyä imukeräily-
autoilla, maanalaisissa laitoksissa kuljetuksia suorittavalle au-
tonkuljettajalle sekä niissä erikoiskuljetuksissa toimiville kuljet-
tajille, joihin kuljetuksiin tarvitaan ao. viranomaisen lupa sekä 
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erikseen niin sanottu saattoauto taikka jotka tulee lainsää-
dännön mukaan merkitä varoitustauluin ja -valaisimin, mak-
setaan erikoislisää, jonka suuruus on 5 prosenttia työntekijän 
taulukkopalkasta.

Yli- ja sunnuntaityökorvaukset
Säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta maksetaan 12 
tunnilta 50 % ja sen yli meneviltä työtunneilta 100 % koro-
tettu palkka.

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä ja 
vapunpäivänä suoritetusta työstä maksetaan 100 % korotet-
tu palkka.

Edellä mainitut korotukset maksetaan työntekijän 
keskituntian sion perustella.
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Osapäivä- ja päivärahat 
1.2.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan-
maksukauden alusta lukien

Kotimaa: 
Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana ruokailemasta 
asemapaikkakunnalla, maksetaan osapäiväraha 15,20 euroa 
siten, että esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tunnin jak-
soa kohti maksetaan 33,60 euroa. Mikäli vuorokausilepo vie-

raalla paikkakunnalla ylittää 12 tuntia, maksetaan korotettu 
päiväraha 42,00 euroa.

Ulkomailla: 
Milloin työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, maksetaan hä-
nelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 58,80 euroa vuorokaut-
ta kohti.

Euroopan ulkopuolella on ruoka- ja päiväraha yhteensä 62,90 
euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, 
maksetaan vain ruokaraha 33,50 euroa vuorokautta kohti.

Milloin oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai ko-
konaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan työntekijälle 
puolet ulkomaan ruokarahasta eli 16,75 euroa.
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Vuosityöajan lyhentäminen

Työaikaa lyhennetään kalenterivuosittain vuoden alusta tai 
sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien säännölli-
sen työajan kertymän mukaan seuraavasti:

A. Loppiainen lauantaina tai sunnuntaina
 
 vähintään
 94 h 8 h eli 1  päivä
 188 h 16 h eli 2  päivää
 283 h 24 h eli 3 päivää
 377 h 32 h eli 4 päivää
 471 h 40 h eli 5 päivää
 565 h 48 h eli 6 päivää
 660 h 56 h eli 7 päivää
 754 h 64 h eli 8 päivää
 848 h 72 h eli 9 päivää
 942 h 80 h eli 10 päivää
 1036 h 88 h eli 11 päivää
 1131 h 96 h eli 12 päivää
 1225 h 104 h eli 13 päivää
 1319 h 112 h eli 14 päivää
 1413 h 120 h eli 15 päivää
 1508 h 128 h eli 16 päivää
 1602 h 136 h eli 17 päivää
 1696 h 144 h eli 18 päivää
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B. Loppiainen muuna arkipäivänä  
kuin lauantaina

 vähintään
 90 h 8 h eli 1  päivä
 180 h 16 h eli 2 päivää
 270 h 24 h eli 3 päivää
 360 h 32 h eli 4 päivää
 447 h 40 h eli 5 päivää
 537 h 48 h eli 6 päivää
 627 h 56 h eli 7 päivää
 717 h 64 h eli 8 päivää
 807 h 72 h eli 9 päivää
 893 h 80 h eli 10 päivää
 983 h 88 h eli 11 päivää
 1073 h 96 h eli 12 päivää
 1163 h 104 h eli 13 päivää
 1253 h 112 h eli 14 päivää
 1340 h 120 h eli 15 päivää
 1430 h 128 h eli 16 päivää
 1520 h 136 h eli 17 päivää
 1610 h 144 h eli 18 päivää
 1696 h 152 h eli 19 päivää

Työajanlyhennys koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä,  
riippumatta siitä kuinka osa-aikajärjestely on toteutettu.
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Lyhennysvapaan antaminen
Lyhennysvapaat annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta 
seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Työajan lyhennyksestä johtuvat vapaapäivät annetaan koko-
naisina päivinä, työntekijän vuosilomien tai muiden vapaa-
päivien yhteydessä. Mikäli työntekijä on ansainnut 10 lyhen-
nyspäivää, annetaan lyhennysvapaapäivät yhdistämällä niitä 
siten, että työntekijälle muodostuu yksi viiden päivän pituinen 
yhdenjak soinen vapaa.

Mikäli työntekijä on ansainnut vähintään 15 lyhennysvapaapäi-
vää, annetaan lyhennysva paapäivät yhdistämällä siten, että 
työntekijälle muodostuu kaksi viiden päivän pituista yhdenjak-
soista vapaata.

Yllä mainittu 5 lyhennyspäivän jakso sisältää 7 kalenteripäi vää.

Lyhennysvapaapäiviä voidaan antaa työntekijälle ennen nii-
den ansaitsemista vain työntekijän suostumuksella.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen
Ilmoitukset viiden (5) päivän lyhennysvapaista on annettava 
työntekijälle vähintään 2 viikkoa ennen vapaan antamista.
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Yksittäiset vapaapäivät ilmoitetaan ennalta ohjelmoidussa 
työtuntijärjestelmässä tai mikäli työtuntijärjestel mää ei laadita, 
vähintään 2 viikkoa ennen vapaan antamista.

Palkka
Lyhennyksen ajalta maksetaan palkka voimassa olevan 
keskitun tiansion mukaan.

Irtisanomisajat
Työnantajan irtisanoessa työsuhteen
työsuhde kestänyt  enintään vuoden 14 päivää
työsuhde kestänyt enintään 4 vuotta 1 kuukausi
työsuhde kestänyt enintään 8 vuotta 2 kuukautta
työsuhde kestänyt enintään 12 vuotta 4 kuukautta
työsuhde kestänyt yli 12 vuotta  6 kuukautta

Työntekijän irtisanoessa työsuhteen
työsuhde kestänyt  enintään 5 vuotta 14 päivää
työsuhde kestänyt yli 5 vuotta  1 kuukausi
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Sairausajan palkka

Työnantaja maksaa työntekijälle sairaudesta tai tapaturmasta 
johtuvan työkyvyttö myyden ajalta säännöllisen työajan mukai-
sen palkan seuraavan pituisilta ajanjak soilta. Ajanjaksoon las-
ketaan 7 päivää viikossa. Sairausajaksi luetaan sairausloman vii-
meisenä kalenteripäivänä alkanut koko työvuoro.

työsuhde kestänyt alle 3 vuotta 28 päivää
työsuhde kestänyt 3 -  5 vuotta 35 päivää
työsuhde kestänyt 5 - 10 vuotta 42 päivää
työsuhde kestänyt yli 10 vuotta 56 päivää
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Äitiys- ja isyysvapaan palkka

Äitiys- ja isyysvapaan palkasta on sovittu työehtosopimukses-
sa.

Saatko sinä kaikki sopimuksen 
edellyttämät työ- ja palkkaedut?
Työehtosopimuksista on sovittu myös monista muista sinun 
etujasi koskevista kysymyksis tä. Saatko sinä kaikki nämä edut 
hyväkse si?

AKT:n ammattiosasto, jonka jäsen sinä olet tai liiton aluetoi-
misto antaa lisätietoja voimassa olevista työehtosopi muksista.
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Onko työpaikallesi valittu 
luottamusmies valvomaan  
työntekijän etua?
Luottamusmiehen asemasta, oikeuksista ja velvollisuuksista 
on sovittu työehtosopimuksella.  Luottamusmiehellä on lakiin 
ja sopimukseen perustuva muita työntekijöitä parempi työ-
suhdeturva. Luottamusmies on tärkein yhteyshenkilö työpai-
kan, ammattiosaston ja liiton välillä.

Koulutus- ja vapaa-ajan toiminta
AKT tarjoaa jäsenille monipuolista koulutustoimintaa 
yhteiskun nan eri aloilla ja on ammattiosastojen kanssa yhteis-
työssä kehittämässä edelleen tätä toimintaa.

Samoin vapaa-ajan virkistys- ja harrastustoimintaan on erittäin 
hyvät mahdollisuudet liiton ja osastojen tarjoamilla ja yleensä 
myös kustantamissa tilaisuuksissa ja paikoissa.

Vain järjestäytyneet kuljetusalan työntekijät pystyvät valvo-
maan etujaan - yhdessä liiton kanssa.
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Liittosi on Auto- ja Kuljetusalan 
Työntekijäliitto AKT ry
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AKT:n aluetoimistot

Helsinki  Lahti  Rovaniemi
Viherniemenkatu 5  Rautatienkatu 19 A 31  Rovakatu 26 A 10
00530 HELSINKI  15110 LAHTI  96200 ROVANIEMI
Puh: 09 6131 1402  Puh: 03 526 0551  Puh: 016 459 1461
Aluetoimitsija  Aluetoimitsija  
Jari Korhonen  Ari Lehtola  
matkapuh. 0500 472 919  matkapuh. 0400 580 839  
Aluetoimitsija
Sami Hägg
matkapuh. 045 235 5215

Joensuu  Oulu Tampere
Kauppakatu 32  Mäkelininkatu 31  Rautatienkatu 10, 6.krs.
80100 JOENSUU  90100 OULU  33100  TAMPERE
Puh: 013 511 1411  Puh: 08 870 1441  Puh: 03 230 1510
Aluetoimitsija  Aluetoimitsija  Aluetoimitsija
Lauri Tiainen
matkapuh: 044 412 3007

Jari Haaraniemi  Jari Mäkitalo
  matkapuh. 040 506 3376  matkapuh. 040  519 7191

  

Jyväskylä  Pori Turku
Ilmarisenkatu 2 LH 24 Isolinnankatu 24, 2. krs  Maariankatu 6 b
40100 JYVÄSKYLÄ  28100  PORI  20110  TURKU
Puh: 014 443 1421  Puh: 02 543 1451  Puh: 02 450 1541
 Aluetoimitsija  Aluetoimitsija 
 Jouni Nylund  Jari Matilainen 
 matkapuh. 040 590 0889  matkapuh. 040 703 5695  

Kotka   Vaasa
Puutarhakatu 12   Pitkäkatu 43
48100 KOTKA   65100 VAASA
Puh: 05 740 1431   Puh: 06 220 1561
Aluetoimitsija   
Timo Meriläinen   
matkapuh. 0400 905  502   

Toimisto: John Stenbergin ranta 6
Postiosoite: PL 313, 00531 HELSINKI
Puhelin:  09 613 110 vaihde  
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@akt.fi
Kotisivut: www.akt.fi

AUTO- JA KULJETUSALAN 
TYÖNTEKIJÄLIITTO AKT ry

Aluetoimitsija
Pentti Hämäläinen
matkapuh. 0400 239 940

Toimisto: Siltasaarenkatu 3-5
Postiosoite: PL 65, 00531 Helsinki
Puhelin:  09 613 111 (päivystys klo 9-12)  

 
Kotisivut: www.kuljetusalantk.fi

KULJETUSALAN 
TYÖTTÖMYYSKASSA

Aluetoimitsija
Tuulikki Aikio
matkapuh. 0400 762 689


