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Yhteiset tiedotustilaisuudet 
työehtosopimusratkaisuista

-Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden tes
-Tietotekniikan palvelualan tes
-Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden tes

1.11.2017 – 31.10.2020
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• Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen sopimuskausi on 
1.11.2017-31.10.2020

• Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden ja suunnittelu-ja 
konsulttialan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten 
sopimuskausi on 15.11.2017 – 31.10.2020

• Sisältöä koskevat muutokset voimaan pääsääntöisesti sopimuskauden 
alusta ellei asianomaisissa sopimuskohdissa ole voimaantulon osalta 
muuta sovittu

• Työehtosopimuksen erityinen irtisanomisperuste:
– mikäli  liitot eivät pääse sopimukseen 3. vuoden korotuksista ja 

kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä 
31.5.2019 mennessä sopimus on irtisanottavissa päättymään 
31.10.2019 

1. Työehtosopimukset
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2. Palkkaratkaisu



Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti
• Neuvottelut aidosti yritys- tai työpaikkatasolla

– palkkaratkaisu voidaan mitoittaa yrityksen tilanteen mukaan
– neuvottelun pohjaksi käydään läpi

• talous-, tilauskanta-, työllisyystilanne
• kustannuskilpailukyky markkinoilla
• tuottavuuden kehittäminen

– keskustellaan avoimesti ja perustellen yrityksen tai työpaikan tilanteesta 
– palkanmuodostuksen kannustavuus, palkkaporrastuksen oikeudenmukaisuus

• Paikallista ratkaisua edesauttaa 
– avoin tiedottaminen
– yhteinen näkemys yrityksen tilanteesta, palkitsemisen kannustavuudesta ja 

oikeudenmukaisuudesta 
• koskee yrityksen johtoa, esimiehiä, luottamushenkilöitä ja henkilöstöä 

kokonaisuudessaan
– johdon, esimiesten ja luottamushenkilöiden johdonmukainen toiminta. 



Talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne
• Hyvissä ajoin ennen paikallisen neuvotteluiden aloittamista työnantaja 

toimittaa luottamushenkilölle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, 
tilauskanta ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta 
kehittymisestä

• Neuvottelujen pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös 
palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista

• Talouteen liittyvät, ajantasaiseen raportointiin perustuvat tunnusluvut 
kuvaavat yleensä

• toiminnan laajuutta
• kannattavuutta
• maksuvalmiutta
• vakavaraisuutta

• Talousanalyysin tarkoituksena on hahmottaa yrityksen tulevaisuuden 
taloudelliset lähtökohdat



Talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne
• Tilauskannan ja työllisyyden kehitystä kuvaavat luvut ovat 

tulevaisuuden ennusteita – osaan asioista ei voida yrityksessä 
vaikuttaa, mutta omalla toiminnalla on keskeinen merkitys 
menestymiselle

• Yrityksen pärjääminen on riippuvainen uusiutumiskyvystä, työyhteisön 
ilmapiiristä, yhteistyökyvystä, joustavuus- ja laatutekijöistä

• Menestyvässä yrityksessä jokainen yksilö yhdessä ja erikseen tekee 
parhaansa
 myynnin lisäämiseksi
 kustannusten alentamiseksi
 toiminnan tehostamiseksi
 toimituskyvyn ja laadun parantamiseksi



Palkitsemisen kannustavuus

• Kannustaa ylempää toimihenkilöä kehittämään omaa osaamistaan 
ja ammattitaitoaan 
– on selvillä siitä, miten hän voi itse (ja ryhmän jäsenenä) vaikuttaa 

omaan palkkaansa
– on saatava palautetta 
– avoin vuorovaikutus esimiehen kanssa – miten osaamista kehitetään 

edelleen

• Henkilökohtaisilla korotuksilla palkitaan osaamisesta, 
vastuunottamisesta ja hyvistä työsuorituksista

– osaamisesta, vastuun ottamisesta ja hyvistä työsuorituksista voidaan 
palkita ainoastaan yrityksissä ja työpaikoilla, lähellä ihmisiä, jotka työn 
tekevät

– tuottavuus paranee, kun palkankorotukset voidaan kohdentaa 
oikeudenmukaisesti ja kannustavasti

• Palkitsemisen ylläpito on jatkuvaa toimintaa 
– yrityksen palkkapolitiikka



Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti

Yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja 
työllisyystilanteen tarkastelu

• Palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus, 
tuottavuuden kehittyminen

• Työpaikan tarpeita vastaava ratkaisu

Sovitaan palkankorotuksen

•Toteutustapa

•Ajankohta

•Suuruus

Paikallisen ratkaisun 
toteutus

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista:

Paikallinen palkkaratkaisu: Ellei paikallista  palkkaratkaisua:

1.1.2018

Yleiskorotus 1,1 %

0,5 % yritys-tai 
työpaikkakohtainen erä

1.1.2019

Yleiskorotus 0,9 %

0,7 % yritys-tai 
työpaikkakohtainen erä



Paikallinen palkkaratkaisu 2018 (2019)
• Jos neuvotteluissa löytyy paikallinen ratkaisu, luottamushenkilön 

kanssa (tai ylempien toimihenkilöiden sopimallaan tavalla) sovitaan 
15.12.2017 (14.12.2018) mennessä palkankorotusten
– toteutustapa
– ajankohta
– suuruus

• Paikallisen ratkaisun taso on avoin
• Käsittelyaikaa voidaan paikallisesti sopien jatkaa 

– Tällöin tulee sopia etukäteen siitä, miten menetellään, jos 
jatkoajallakaan ei päästä yksimielisyyteen

• Luottamushenkilöllä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa selvitys 
paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta
– ylempien toimihenkilöiden / työntekijöiden lukumäärä
– kuinka moni on saanut korotuksen
– keskimääräisen korotuksen suuruus
– ylempien toimihenkilöiden / työntekijöiden palkankorotusten 

kokonaismäärä



Palkankorotukset ellei paikallisesti sovita
Vuosi 2018
• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.1.2018 tai sen lähinnä 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• 1,1 % suuruisena yleiskorotuksena ja
• 0,5 % suuruisena eränä henkilökohtaisiin palkankorotuksiin

Vuosi 2019
• Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta eikä käsittelyajan jatkamisesta 

paikallisesti sovita, toteutetaan palkkaratkaisu 1.1.2019 tai sen lähinnä 
jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

• 0,9 % suuruisena yleiskorotuksena ja
• 0,7 % suuruisena eränä henkilökohtaisiin palkankorotuksiin



Erän jakaminen 

• Erä lasketaan molempina vuosina toimihenkilöiden joulukuun 
palkkasummasta (kuukausipalkka luontoisetuineen)

• Työnantaja jakaa erästä kullekin toimihenkilölle henkilökohtaisen 
korotuksen kuukausipalkkaan

• Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea 
palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista 
palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, 

• Tukea työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista. 
• Toimihenkilöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla 

ohjaavana tekijänä henkilökohtaisten korotusten jakamisessa. 
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Muut korotukset teknologiateollisuuden 
ylemmät toimihenkilöt

• Luottamusmieskorvaukset 1.1.2018 lukien seuraavasti:

Teknologiateollisuuden 
ylempien toimihenkilöiden 
TES
Työpaikan ylempien 
toimihenkilöiden lukumäärä

Korvaus euroa / kk

10 - 100 116
101 - 200 163
201 - 400 208

yli 400 305
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Muut korotukset suunnittelu- ja konsulttialan 
ylemmät toimihenkilöt

• Luottamusmieskorvaukset 1.1.2018 lukien seuraavasti:

Suunnittelu- ja konsulttialan 
ylempien toimihenkilöiden 
TES
Työpaikan ylempien 
toimihenkilöiden lukumäärä

Korvaus euroa / kk

10 - 50 125
51 - 100 174
yli 100 223
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Muut korotukset tietotekniikan palveluala

• Taulukoita korotetaan 1.1.2018 1,6 % ja 1.1.2019 1,6 %
• Erillisiä lisiä korotetaan 3,2 % 1.1.2018 lukien

Edustettujen työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu
lukumäärä korvaus 1.1.2018 alkaen €/kk
20–100 38
101–400 63
yli 400 73

Luottamusmies korvaus 1.1.2018
Edust. työntek. lkm €/kk
5-100 68
101-300 123
301-600 172
yli 600 196
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4. Tekstikysymykset
4.1 Teknologiateollisuuden ylempien 
toimihenkilöiden työehtosopimus
4.2 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien 
toimihenkilöiden työehtosopimus
4.3 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus
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4.1 Teknologiateollisuuden ylempien 
toimihenkilöiden työehtosopimus

• Lomarahan vaihtaminen vapaaksi selkeytetty
– Vastaava vapaa = neljän viikon vuosiloman täyttä lomarahaa 

vastaa kahden viikon lomarahavapaa

4.2 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien 
toimihenkilöiden työehtosopimus

• Ylitöiden tarkastelujaksoksi kalenterivuosi tai paikallisesti 
sovittuna vuoden pituinen ajanjakso

• Lomarahan vaihtaminen vapaaksi selkeytetty, lomarahavapaa 
työssäolon veroista loman ansainnassa

• Matka-ajan korvaus korotettu 19 euroon tunnilta
• Etätyöohje 
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4.3 Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus

• Täsmennetty paikallista sopimista lomarahan osalta
– Mahdollista sopia ajankohdasta. Maksamatta jättämisestä 

mahdollista sopia edelleen kriisitilanteissa

• Keskusjärjestösopimusten sisältöä tuotu osaksi 
työehtosopimusta
– Ei muutosta vallitsevaan tilanteeseen

• Taulukkopalkat nousevat 1,6 %
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5. Kehittämishankkeita

• Työhyvinvointi
– Työkaari kantaa hanke 
– Työhyvinvointia ja tuottavuutta

• Luottamusmiehen asema ja henkilöedustuksen toimivuus
• Kehittämisryhmä / jatkuva neuvottelumenettely
• Matka-ajasta sopimisen edistäminen
• Tasa-arvo; sukupuolivaikutusten arviointi ja yhteisen koulutus tasa-

arvosuunnitelmista ja palkkakartoituksen tekemisestä



Työkaari kantaa
Teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteishanke

2024.10.2017

• Tarjoaa yrityksille tukea, apua ja ideoita työkaarijohtamiseen
• Tavoitteena entistä parempi työhyvinvointi ja pidemmät työurat
• Myös tuottavuus paranee  

Lähde: www.tyokaari.fi

Lisätietoja:
www.työkaari.fi

Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä
kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
p. 050 5389 668

http://www.ty%C3%B6kaari.fi/
mailto:kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
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