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KUORMA-AUTOALALLA 
TYÖSKENTELEVÄ
Ulkomaan liikenteen kuljettaja

Palkka- ym. sopi musehdot ovat lyhyesti tässä esitteessä. 
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Säännöllinen työaika
2-viikkojaksossa säännöllinen työaika on 80 tuntia.

Lyhyemmästä kuin 4 tunnin ja 45 minuutin työstä mak-
setaan täysi 4 tunnin ja 45 minuutin palkka, ja se luetaan 
työaikaan. 

Milloin autonkuljettaja tai apumies joutuu matkallaan 
odotta maan, maksetaan siitä palkka lukematta sitä työai-
kaan (ei koske vuorokausilepoaikaa).

Mikäli autonkuljettaja joutuu lastaus- tai purkausjonossa 
toistuvasti siirtämään autoa, luetaan se työajaksi.

Mikäli autonkuljettaja siirretään tilapäisesti alemman palk-
kataulukon työhön, hänen palkkansa säilyy ennallaan.

Mikäli työpäivän pituus on vähintään 8 tuntia, on työnteki-
jällä oikeus kahteen virkistystaukoon (kahvitauot) työn 
suorittamisen ohessa ja kuljetustehtävän kannalta sopivam-
pana 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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Ulkomaanliikenteen  
palkat ja kokemuslisä
Täysin työkykyisen ammattitaitoisen kuorma-autonkuljetta-
jan 2-viikkojaksopalkka ja tuntipalkat ulkomaanliikenteessä 
ovat alla mainitun taulukon mukaiset. Ulkomaanliiken-
tees sä olevalle kuorma-autonkuljettajalle, joka on toiminut 
vähintään kahden vuoden ajan samassa yrityksessä ja on 
tänä aikana osoittanut omaavansa kyvyn selviytyä ulko-
maisissa olosuhteissa (kielitai to, liikennesääntö jen ja tul-
limuodollisuuksien tuntemus yms.) maksetaan erikoislisänä 
vähintään 8 prosenttia  jaksopal kasta laskettuna.

Palkkataulukot 1.3.2023 tai lähinnä  
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden  
alusta lukien  (€)

Ulkomaanliikenteen palkkataulukot
 16,29 1303,20
8 % korotettuna 17,43 1394,40

Palkkataulukot 1.10.2023 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 
alusta  (€)

Ulkomaanliikenteen palkkataulukot
 16,53 1322,40
8 % korotettuna 17,69 1415,20
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Erillislisät
Ilta- ja yötyölisät

Klo 18.00 - 22.00 välisenä aikana tehdyiltä työtunneilta 
maksetaan iltatyölisää 15 % ja klo 22.00 – 06.00 välisenä 
aikana tehdyiltä työtunneilta yötyölisää 20 % tauluk-
kopalkas ta.

Vapaapäivätyölisä

Jokaisena kalenteriviikkona tulee olla vähintään kaksi 
kalenterivuoro kautta vapaata. Kaikilta vapaapäivinä tehdy-
iltä työtunneilta tulee maksaa kaikkien muiden korvausten 
lisäksi vapaapäivä työlisä, jonka suuruus on 100 % työnteki-
jän taulukko palkasta.

Myrkky- ja räjähdysainelisä

Räjähdysaineiden (luokka 1), myrkkyjen (luokka 6.1), tar-
tuntavaarallisten aineiden (luokka 6.2) ja radioaktiivisten 
aineiden (luokka 7) käsittely- ja kuljetusajalta siltä osin, kuin 
vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten (ADR) vapaarajat 
ylittyvät, maksetaan lisää, jonka suuruus on 5 %:a tauluk-
kopalkasta.

Erikoislisä

Nosturiauton kuljettajille, 34,50 metrisen HCT-puoli-
perävaunuyhdistelmän kuljettajille, lavettiauton kuljettajille, 
jäteauton kuljettajille, puutavaran kuljettajille kuljetettaessa 
puuta metsästä silloin, kun kuljettaja käyttää kuormauslait-
etta sekä niille autonkuljettajille, jotka suorittavat maidon 
keräilyä imukeräilyautoilla, maanalaisissa laitoksissa kul-
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jetuksia suorittavalle autonkuljettajalle sekä niissä erikoiskul-
jetuksissa toimiville kuljettajille, joihin kuljetuksiin tarvitaan 
ao. viranomaisen lupa sekä erikseen niin sanottu saatto-
auto taikka jotka tulee lainsäädännön mukaan merkitä var-
oitustauluin ja -valaisimin, maksetaan 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 % 
korotettu palkka.

Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä 
ja vapunpäivänä suoritetusta työstä maksetaan 100 % 
korotettu palkka.

Edellä mainitut korotukset maksetaan työntekijän 
keskituntian sion perustella.
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Osapäivä- ja päivärahat
6.3.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan  
palkanmaksukauden alusta lukien

Kotimaa:

Mikäli työntekijä on estynyt 10 tunnin aikana ruokailemasta 
asemapaikkakunnalla, maksetaan osapäiväraha 17,60 
euroa siten, että esteen alkamisesta laskettua täyttä 24 tun-
nin jaksoa kohti maksetaan 38,70 euroa. Mikäli vuorokau-
silepo vieraalla paikkakunnalla ylittää 12 tuntia, maksetaan 
korotettu päiväraha 48,00 euroa.

Ulkomailla:

Milloin työntekijä joutuu olemaan ulkomailla, makse-
taan hänelle päivä- ja ruokarahaa yhteensä 66,70 euroa 
vuorokautta kohti.

Euroopan ulkopuolella on ruoka- ja päiväraha yhteensä 
71,30 euroa.

Jos työntekijälle annetaan vapaa asunto, mutta ei ruokaa, 
maksetaan vain ruokaraha 38,00 euroa vuorokautta kohti.

Milloin oleskelu ulkomailla täysien vuorokausien lisäksi tai 
kokonaisuudessaan kestää 10 tuntia, maksetaan työnteki-
jälle puolet ulkomaan ruokarahasta eli 19,00 euroa.
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Kotimaan ja ulkomaan päivärahan yhteen  
sovittaminen

ESIM. Työ alkaa maanantaina klo 12.00 kotimaassa. 
Lautta lähtee klo 20.00 ja saapuu Tukholmaan klo 07.00 
tiistaiaamuna. Kuljettaja työskentelee Euroopassa siten, 
että lähtee paluumatkalle keskiviikkoaamuna lautalla 
Tukhol mas ta klo 08.00. Lautta Suomessa klo 19.00 ja 
reissu jatkuu kotimaassa torstaihin klo 12.00 saakka.

Edellä olevassa esimerkki työjaksossa ensimmäinen kym-
menen tunnin jakso tulee täyteen lautalla maanan tai-iltana 
klo 22.00.  Kahdenkym menenneljän tunnin jakso tulee 
täyteen tiistaina klo 12.00 ulkomailla. Maanantai-illan klo 
22.00 ja tiistaipäivän klo 12.00 välisessä 14 tunnin jaksossa 
kuljettajamme on suurimman osan (9 h) oleskellut lautalla 
ja siten kotimaan päivärahan piirissä, koska lähtösatama oli 
kotimaassa. Tiistaihin klo 12.00 mennessä hän on ansain-
nut yhden kotimaan kokopäivärahan (38,70 €).

HUOM! Jos maanantai-illan klo 22.00 ja tiistain klo 12.00 
välisenä neljäntoista tunnin jaksossa olisi suurempi osa oltu 
ulkomaan päivärahan piirissä, olisi ulkomaan päiväraha 
alkanut maanantai-iltana klo 22.00 ja siihen saakka olisi 
ansaittu kotimaan osapäiväraha (17,60 €).

Toinen kahdenkymmenenneljän tunnin jakso tulee täyteen 
keskiviikkona klo 12.00 lautan ollessa paluumatkalla 
Suomeen. Tältä ajalta kuljettajamme ansaitsee ulkomaan 
kokopäivärahan (66,70 €).
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Seuraava jakso (10 h) tulee täyteen klo 22.00. Tästä jak-
sosta hän on ulkomaan päivärahan piirissä suurimman 
osan (7 h), koska lautan lähtösatama oli ulkomaan satama. 
Tästä jaksosta kuljettajallemme maksetaan ½ ulkomaan 
ruokarahaa (19,00 €).

Päivärahaan oikeuttavaa aikaa jää torstaihin klo 12.00 
mennessä enää 14 tuntia. Tältä jaksolta kuljettajamme 
ansaitsee kotimaan osapäivärahan (17,60 €).
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Vuosityöajan  
lyhentäminen
Työaikaa lyhennetään kalenterivuosittain vuoden alusta tai 
sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien säännöl-
lisen 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

Työajan lyhennyksestä johtuvat vapaapäivät annetaan 
kokonaisina päivinä, työntekijän vuosilomien tai muiden 
vapaapäivien yhteydessä. Mikäli työntekijä on ansain-
nut 10 lyhennyspäivää, 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 kalenteri-
päi vää.

Lyhennysvapaapäiviä voidaan antaa työntekijälle ennen 
niiden ansaitsemista vain työntekijän  suostumuksella.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitukset viiden (5) päivän lyhennysvapaista on annet-
tava työntekijälle vähintään 2 viikkoa ennen vapaan anta-
mista.

Yksittäiset vapaapäivät ilmoitetaan ennalta ohjelmoidussa 
työtuntijärjestelmässä tai mikäli työtuntijärjes tel mää ei laa-
dita, vähintään 2 viikkoa ennen vapaan antamista.

Palkka

Lyhennyksen ajalta maksetaan palkka voimassa olevan 
keskitun tiansion mukaan.
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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

Sairausajan palkka
Työnantaja maksaa työntekijälle sairaudesta tai tapatur-
masta johtuvan työkyvyttö myyden ajalta säännöllisen 
työajan mukaisen palkan seuraavan pituisilta ajanjak-
soilta. Ajanjaksoon lasketaan 7 päivää viikossa. Sairausa-
jaksi luetaan sairausloman viimeisenä 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

Perhevapaiden palkka on määritelty työehto- 
sopimuksessa.
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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.

Onko työpaikallesi  
valittu luottamusmies 
valvomaan työntekijän 
etua?
Luottamusmiehen asemasta, oikeuksista ja velvollisuuk-
sista on sovittu työehtosopimuksella.  Luottamusmiehellä 
on lakiin ja sopimukseen perustuva muita työntekijöitä 
parempi työsuhdeturva. Luottamusmies on tärkein yhtey-
shenkilö työpaikan, ammattiosaston ja liiton välillä.
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Koulutus- ja vapaa-ajan 
toiminta
AKT tarjoaa jäsenille monipuolista koulutustoimintaa 
yhteiskun nan eri aloilla ja on ammattiosastojen kanssa 
yhteistyössä kehittämäs sä 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  
valvomaan etujaan - yhdessä liiton kanssa.
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Liittosi on Auto- ja Kuljetusalan 
Työntekijäliitto AKT ry



AKT:n aluetoimistot

Helsinki  Lahti  Rovaniemi
Viherniemenkatu 5  K  eskuskatu 11 Rovakatu 26 A 10
00530 HELSINKI  15870 HOLLOLA 96200 ROVANIEMI
Puh: 09 6131 1402 Puh: 03 526 0551 Puh: 016 459 1461
Aluetoimitsija  
Jari Korhonen
matkapuh. 0500 472 919
Aluetoimitsija
Sami Hägg
matkapuh. 045 235 5215

Oulu Tampere
Mäkelininkatu 31  Rautatienkatu 10, 6.krs.
90100 OULU  33100  TAMPERE
Puh: 08 870 1441  Puh: 03 230 1510
Aluetoimitsija  Aluetoimitsija
Tero Anttonen Vili-Petteri Adamsson

Joensuu 
Kauppakatu 32 
80100 JOENSUU 
Puh: 013 511 1411 
Aluetoimitsija 
Antti Sainola 
matkapuh. 044 412 300 4 matkapuh. 040 506 3376 matkapuh. 044 412 3014

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

Aluetoimitsija
Tuulikki Aikio
matkapuh. 0400 762 689

Aluetoimitsija
Jari Mäkitalo
matkapuh. 040 519 7191


