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PALKAT JA KORVAUKSET 

Rannikolla ja sisävesillä  1.4.2018 1.3.2019 

Päällikkö 
alle 201 matkustajaa 1 816,84 1 848,84 
yli 200matkustajaa 1 878,27 1 910,27 

Perämies 
alle 201 matkustajaa 1 641,26 1 673,26 
yli 200 matkustajaa 1 709,66 1 741,66 

Konepäällikkö 
alle 750 kw  1 775,42 1 807,42 
yli 750 kw  1 855,80 1 887,80 

I konemestari/koneenhoitaja 
alle 750 kw  1 714,23 1 746,23 
yli 750 kw  1 774,66 1 806,66 

Koneenhoitaja/kansimies 2) 1 584,35 1 611,35 

Nuorempi kansi-konemies ja 
kansimies-opas ja laivanhuoltaja 1 502,08 1 529,08 

Vanhempi kansi-konemies ja 
kansimies-opas 1 539,50 1 566,50 

Ravintolapäällikkö/hovimestari, stuertti, 
emännöitsijä, keittiömestari, vuoro- 
vastaaja ja kansimies-tarjoilija 1 558,88 1 585,88 

Kokki/kylmäkkö, tarjoilija ja purseri 1 530,20 1 557,20 

Keittiöapulainen 1 464,07 1 491,07 

1. Nuorempi kansi-konemies tai kansimies-opas, joka on toiminut tehtävässään vähin-
tään kausiliikenteen aluksessa vähintään kuusi kuukautta tai muussa liikenteessä
kaksitoista kuukautta, katsotan vanhemmaksi kansi-konemieheksi tai kansimiesop-
paaksi.

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

 
Päällystö 

 
1.4.2018  1.3.2019 

 
arkena  14,30  14,53 

 
 pyhänä  27,16  27,59 
 
 
   Muu laivaväki 
 
 arkena  8,95  9,09 
 
 pyhänä  16,28  16,54  

 
 

 
 

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 purjehduskauden aikana. Palkka maksetaan kuitenkin aina toteutuneiden työ-
tehtävien mukaan, mikäli työntekijä tekee työsopimuksensa tehtävänimikettä korkeam-
paan 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 korke-
ampaan palkkaan oikeuttavaa työtä tehdään yli 7 työpäivää, hänelle maksetaan ao. 
korkeampi palkka koko kuukaudelta. 
 
Jos aluksella on ravintola ja siellä valmistetaan ruoka-annoksia myyntiin, on yhdelle ra-
vintolapuolen 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), hei-
dän palkanmaksuperusteensa määräytyy edellä mainitulla tavalla. 
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LUONTOISEDUT aluksissa, joissa ei asuta 
 
 
tes 5.1 Ruokaraha on 1.1.2019 alkaen   8,24 € 
 
tes 5.2 Korotettu ruokaraha 1.1.2019 alkaen  37,20 € 
 
 
 
LUONTOISEDUT aluksissa, joissa asutaan 
     1.1.2019 
 
tes 4.2 Ravinto    16,61 € 
tes 4.4 Lomaaika, asunto   8,24 € 
 
tes 4.5 Sairausaikana, ravinnosta  16,61 €’  
 ja asunnosta   14,22 € 
 
 
 
 
Luontoiseduista sovitaan kunkin kalenterivuoden alussa 


