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KMA 

PALKAT JA KORVAUKSET 

Rannikolla ja sisävesillä 1.7.2020 1.3.2021 1.7.2021
0,40 % 0,35 %

Päällikkö
alle 201 matkustajaa 1872,88 1880,37 1886,95
yli 200 matkustajaa 1935,10 1942,84 1949,64

Perämies
alle 201 matkustajaa 1695,01 1701,79 1707,75
yli 200 matkustajaa 1764,31 1771,37 1777,57

Konepäällikkö
alle 750 kw 1830,92 1838,24 1844,68
yli 750 kw 1912,34 1919,99 1926,71

I konemestari/koneenhoitaja
alle 750 kw 1768,93 1776,01 1782,22
yli 750 kw 1830,14 1837,46 1843,89

Koneenhoitaja/kansimies 2) 1632,30 1638,83 1644,57

Nuorempi kansi- konemies ja
kansimies-opas ja laivanhuoltaja 1548,96 1555,16 1560,60

Vanhempi kansi-konemies
ja kansimies-opas 1586,87 1593,22 1598,79

Ravintolapäällikkö/hovimestari,
stuertti, emännöitsijä, 
keittiömestari, vuorovastaava ja 1606,50 1612,93 1618,57
kansimies-tarjoilija

Kokki/kylmäkkö, tarjoilija ja
purseri 1577,44 1583,75 1589,29

Keittiöapulainen 1510,45 1516,49 1521,80

1. Nuorempi kansi-konemies tai kansimies-opas, joka on toiminut tehtävässään vähintään
kausiliikenteen aluksessa vähintään kuusi kuukautta tai muussa liikenteessä kaksitoista
kuukautta, katsotaan vanhemmaksi kansi-konemieheksi tai kansimiesoppaaksi.

2. Alukseen, jossa on yhdistetty kone ja kansipuolen tehtävät, voidaan palkata koneen-
hoitaja-kansimies. Tehtävä ei oikeuta 2.6. korotukseen. Kokemuslisien osalta 
rinnastetaan miehistöön; muutoin päällystöön.
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3. Hälytysrahat ovat seuraavat:

Päällystö

1.7.2020 1.3.2021 1.7.2021

arkena 14,72 14,78 14,83

pyhänä 27,95 28,06 28,16

1.7.2020 1.3.2021 1.7.2021

arkena 9,21 9,25 9,28

pyhänä 16,76 16,83 16,89

Palkanmaksu tapahtuu merimieslain mukaan, ellei työnantajan ja työntekijän
kesken toisin sovita.

Merimiehen työsopimukseen kirjataan se tehtävänimike, johon työntekijä työsuhteen
alussa palkataan. Ko. tehtävänimikkeen mukainen palkka on työntekijän vähimmäis-
palkka purjesduskauden aikana.Palkka maksetaan kuitenkin aina toteutuneiden
työtehtävien mukaan, mikäli työntekijä tekee työsopimuksensa tahtävänimikettä 
korkeampaan palkkaan oikeuttavaa työtä, seuraavasti:

Mikäli työntekijä tekee 1-7 työpäivää kuukaudessa tehtävänimikettään korkeampaan
palkkaan oikeuttavaa työtä, hänelle maksetaan 15 päivältä kuukaudessa sinä aikana
tehdyn korkeampaan palkkaluokkaan oikeuttavan työn mukainen palkka. Mikäli
korkeampaan palkkaan oikeuttavaa työtä tehdään yli 7 työpäivää, hänelle makse-
taan ao. korkeampi palkka koko kuukaudelta.

Jos aluksella on ravintola ja siellä valmistetaan ruoka-annoksia myyntiin, on
yhdelle ravintolapuolen työntekijälle maksettava ravintolapäällikön/keittiömestarin
palkkaa. Jos keittiöapulainen itsenäisesti valmistaa ruoka-annoksia myyntiin (tekee 
kokin työtä) tai kansimies/opas ottaa osaa ravintolan myyntiin tai tarjoiluun (tekee
tarjoilijan työtä), heidän palkanmaksuperusteensa määräytyvät edellä mainitulla 
tavalla.
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LUONTOISEDUT aluksissa, joissa ei asuta

tes  5.1 Ruokaraha on 1.1.2021 alk 8,33 €.

tes 5.2 Korotettu ruokaraha on 1.1.2021 alk 37,61 €.

Luontoiseduista sovitaan kunkin kalenterivuoden alussa

LUONTOISEDUT aluksissa, joissa asutaan

1.1.2021 alk. 
€/pv

tes 4.2 Ravinto 16,79

Loma-aika
tes 4.4 asunto 8,33

tes 4.5 Sairausaikana ravinnosta 16,79
ja asunnosta 14,37

Luontoiseduista sovitaan kunkin kalenterivuoden alussa


