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Yksityisen sosiaalipalvelualan TES: yleistä
•

Soveltamisala (1 §)
•

•

•
•

Poikkeuksena johtavassa asemassa olevat,
joihin ei ole velvollisuutta soveltaa TES:n
määräyksiä.

Yleissitova TES
TES:n piirissä ovat yksityiset, mutta yleensä
julkisrahoitteiset sosiaalipalvelut
•
•

•

” – – sopimusta noudatetaan Hyvinvointiala HALI
ry:n jäsenyritysten palveluksessa oleviin
sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin
työntekijöihin.”

Palvelut on määritelty sosiaalihuoltolaissa ja
sosiaalihuollon erityislaeissa.
Myös yksityinen varhaiskasvatus on TES:n
soveltamisalalla

Alan työntekijämäärä on kokonaisuudessaan
reilusti yli 50 000 ja JHL:llä on alalla
työskenteleviä jäseniä reilu 7300 (v. 2017
tieto).
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Sopimuskausi ja palkankorotukset
• Sopimuskausi 1.4.2020–30.4.2022 (25 kk)
• 1.8.2020 yleiskorotus 1,3 %
• 1.7.2021 yleiskorotus 1,5 %
• Palkkataulukoiden alarajakorotukset 1.9.2021
•
•

Alarajakorotuksen kustannusvaikutus on noin 0,6 %.
Tarkempi esittely ja esimerkit seuraavissa dioissa.

• Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on kokonaisuudessaan nk. yleisen
linjan mukainen 1,9 %.
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Palkkataulukoiden alarajakorotukset (1/2)
•

Palkkaryhmien A – B 31.8.2021 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021
seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:
•
•
•
•

•

Palkkaryhmien C – F 31.8.2021 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021
seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:
•
•
•
•

•

0 v. palveluslisäportaassa 1,1 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,2 %
8 v. palveluslisäportaassa 1,1 %
11 v. palveluslisäportaassa 1,1 %

0 v. palveluslisäportaassa 2,0 %
5 v. palveluslisäportaassa 1,1 %
8 v. palveluslisäportaassa 0,7 %
11 v. palveluslisäportaassa 0,5 %

Muun Suomen taulukossa B-ryhmän alaraja G15B nousee G16 tasolle G16B alarajaksi ja
C-ryhmän alaraja G18C nousee G19 tasolle G19C alarajaksi.
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Palkkataulukoiden alarajakorotukset (2/2)
Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijälle aiemman
vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä,
ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen 3.2 kohdan mukaisesta tehtäväkohtaisesta
lisästä tai 3.4 kohdan mukaisesta henkilökohtaisesta pätevyyslisästä.

Työsopimuksessa erikseen sovittu euromääräinen aiemman
vähimmäistaulukkopalkan päälle maksettava lisä ei voi pienentyä, ellei kyse ole
työehtosopimuksen vaihtumisesta johtuvasta lisästä (siirtymälisä) tai lisästä, jonka
on sovittu pienentyvän alarajakorotuksen yhteydessä.
Nämä 3.2 ja 3.4 mukaiset tai työsopimuksessa erikseen sovitut lisät säilyvät em.
mukaisesti ennallaan korotetun vähimmäistason päällä. (Euromääräisten lisien
euromäärä säilyy ja prosentuaalisesti sovittujen lisien prosenttimäärä säilyy.)
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Esimerkkejä palkkaratkaisun vaikutuksista
• Seuraavissa kuudessa
esimerkissä on esitelty
palkkaratkaisun vaikutusta
erilaisissa tilanteissa.
• Jos sinulla herää kysymyksiä siitä,
miten palkkaratkaisu vaikuttaa
sinun palkkaasi, toimithan JHL:n
edunvalvonnan ketjun mukaisesti.
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Esimerkki 1 – palkkaryhmän alaraja
• Lähihoitajana työskentelevän työntekijän tehtävä sijoittuu palkkaryhmään C ja
sen alimpaan palkkaluokkaan G19C.
• Kyseessä on PK-seudun taulukko, työntekijällä on 0 vuotta palveluslisää.
Kk-palkka

1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

1991,41 €

2017,30 €

2047,56 €

2088,51 €

Yleiskorotus (1.8.2020)
1,3 % korottaa palkkaa
25,89 €.

Yleiskorotus (1.7.2021)
1,5 % korottaa palkkaa
30,26 €.

Alarajakorotuksessa (1.9.2021)
Työntekijän palkkaa korotetaan
40,95 €

Työntekijän palkka nousee
sopimuskauden aikana
97,10 € (4,88 %)
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Esimerkki 2 – tehtäväkohtainen lisä
•
•

Keittäjänä työskentelevä työntekijä sijoittuu palkkaryhmään B ja hänet on sijoitettu palkkaluokkaan
G16. Työntekijä saa ryhmän alinta palkkaluokkaa korkeampaa palkkaa tehtävien vaativuuden takia
ja siten kyseessä on TES:n palkkasopimuksen 1 §:n 3.2. mukainen tehtäväkohtainen lisä.
Muun Suomen taulukko, työntekijällä on 11 vuotta palveluslisää.

Kk-palkka

1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

2059,77 €

2086,55 €

2117,85 €

2141,01 €

Yleiskorotus 1.8.2020
korottaa 1,3 %:lla
palkkaa, eli 26,78 €.
Tehtäväkohtainen lisä, eli
”ylite” on korotuksen
jälkeen suuruudeltaan
12,43 €. Tämä
muodostuu
palkkaluokkien G15B ja
G16 erotuksesta.

Yleiskorotus
1,5 % korottaa
palkkaa 31,30
€. ”Ylite” on nyt
suuruudeltaan
12,62 €.

Alarajakorotuksessa tarkastellaan
palkkaryhmän B alinta palkkaluokkaa, joka
on muuttunut G16B:ksi, joka on 2128,39 €.
Ylitteen osuus on otettava huomioon
alarajakorotuksessa, eikä ylite saa
pienentyä. Ylite on suuruudeltaan 12,62 €,
joten alarajatarkistuksen jälkeinen palkka
saadaan seuraavasti:
2128,39 €+12,62 €= 2141,01 €
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sopimuskauden aikana 81,24 € (3,94 %).

Palkankorotusesim. 3 – henk.koht. pätevyyslisä
•

•

Sosionomin koulutuksen saanut työntekijä kuuluu palkkaryhmän D alimpaan
palkkaluokkaan G22D ja hänelle maksetaan TES:n palkkasopimuksen 1 §:n kohdan 3.4
mukaista henkilökohtaista pätevyyslisää 60 euroa kuukaudessa.
Kyseessä on PK-seudun taulukko ja työntekijällä on 5 vuotta palveluslisää.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

G-palkka

2340,25 €

2370,67 €

2406,23 €

2432,70 €

Henkilökoht. lisä

60,00 €

60,78 €

61,69 €

61,69 €

Palkka yht.

2400,25 €

2431,45 €

2467,92 €

2494,39 €

Yleiskorotus 1.8.2020 korottaa
palkkaa 1,3 % eli 30,53 €.
Henkilökohtainen lisä on ennen
korotusta 60 €. Yleiskorotus
korottaa myös henkilökohtaista
lisää, jonka jälkeen henkilökohtaisen
lisän osuus on 60,78 €.

Yleiskorotus
1.7.2021 korottaa
sekä
taulukkopalkkaa
että
henkilökohtaista
lisää 1,5 %:lla.

Alarajakorotuksessa 1.9.2021
palkkaryhmän D alinta luokkaa korotetaan
1,1 %:lla. Taulukkopalkan päälle
maksettava henkilökohtainen lisä ei korotu
tällä prosenttimäärällä, mutta se ei saa
myöskään alentua.
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sopimuskauden aikana 94,14 € (6,59 %).

Esimerkki 4 – siirtymälisä
•
•

Laitoshuoltajana työskentelevä työntekijä kuuluu palkkaryhmän B palkkaluokkaan G15B ja kyseessä on
muun Suomen taulukko. Työntekijällä on 11 vuotta palveluslisää.
Työntekijä on siirtynyt kunnan palveluksesta yksityisen yrityksen palvelukseen. Kunnassa kk-palkka oli
korkeampi kuin yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaryhmittelyn mukaan maksettava tehtäväkohtainen
palkka. Työntekijälle kuukausittain maksettavaa palkkaa ei ole voinut alentaa, joten aiemman palkan ja
yksityisen sosiaalialan taulukkopalkan erotus maksetaan siirtymälisänä.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

G-palkka

2047,50 €

2074,12 €

2105,23 €

2128,39 €

Siirtymälisä

52,50 €

53,18 €

53,98 €

30,82 €

Palkka yht.

2100,00 €

2127,30 €

2159,21 €

2159,21 €

Yleiskorotus 1.8.2020 korottaa
1,3 %:lla sekä taulukkopalkkaa
että siirtymälisää.

Yleiskorotus
1.7.2021 korottaa
1,5 %:lla sekä
taulukkopalkkaa
että siirtymälisää.

Alarajakorotuksessa 1.9.2021 palkkaluokkaa G15B
korotetaan 1,1 %:lla. Työntekijän palkka pysyy
samana, mutta siirtymälisän osuus pienenee.
Työntekijä ei hyödy alarajakorotuksesta, mutta palkka 11
nousee sopimuskauden aikana
59,21
€ (2,8230.6.2020
%)
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Esimerkki. 5 – työsopimuksen mukainen lisä
•
•

Lastentarhanopettajana työskentelevä työntekijä kuuluu palkkaryhmän D palkkaluokkaan G22D.
Työsopimuksessa on sovittu 100 euron suuruisesta palkanlisästä.
Kyseessä on muun Suomen taulukko ja työntekijällä on 8 vuotta palveluslisää ja keväällä 2021 hän
saavuttaa 11 vuoden palveluslisäportaan.
1.6.2019
1.8.2020
1.7.2021
1.9.2021
G-palkka

2402,26 €

2433,49 €

2570,63 €

2583,48 €

Työsopimuksessa
sovittu palkanlisä

100,00 €

101,30 €

102,82 €

102,82 €

Palkka yht.

2502,26 €

2534,79 €

2673,45 €

2686,30 €

Yleiskorotus 1.8.2020 korottaa
sekä taulukkopalkkaa että
työsopimuksessa sovittua lisää
1,33 %

Yleiskorotus
1.7.2021
korottaa sekä
taulukkopalkkaa
että
henkilökohtaista
lisää 1,5 %

Alarajakorotuksessa 1.9.2021
palkkaryhmän D alinta luokkaa 11 vuoden
portaassa korotetaan 0,5 %. Taulukkopalkan
päälle maksettava henkilökohtainen lisä ei
korotu tällä prosenttimäärällä, mutta se ei saa
myöskään alentua.
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sopimuskauden aikana 184,03 € (3,25%).

Esimerkki 6 – tuntipalkkainen työntekijä
•
•
•

Henkilökohtaisena avustajana työskentelevä työntekijä kuuluu palkkaryhmän A
palkkaluokkaan G12A.
PK-seudun taulukko, työntekijällä 5 vuotta palveluslisää.
Työntekijä työskentelee jaksotyöajassa.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

Kk-palkka

1815,38 €

1838,98 €

1866,56 €

1888,96 €

Tuntipalkka

11,14 €

11,28 €

11,45 €

11,59 €

Yleiskorotus 1.8.2020 korottaa
palkkaa 1,3 %. Tuntipalkka
saadaan jakamalla
kuukausipalkka TES:n 11 §:n
mukaisella jakajalla, joka on
yleis- ja jaksotyöajassa 163.

Yleiskorotus
1.7.2021 korottaa
palkkaa 1,5 %.

Alarajakorotuksessa
1.9.2021
palkkaryhmän A
alinta
palkkaluokkaa
korotetaan 5
vuoden portaassa
1,2 %.

Tuntipalkka
nousee
sopimuskauden
aikana 0,45 €
kk-palkka 73,58 €
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Eroon kiky-sopimuksen työajan pidennyksistä
• 30min/vk kilpailukykysopimuksen mukaisesta
viikkotyöajanpidennyksestä luovutaan 31.8.2020 tai lähinnä
ko. ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen. Siihen
asti noudatetaan entisen TES:n mukaisia työaikoja.
• Muutokset tulevat voimaan 31.8.2020 tai lähinnä ko.
ajankohtaa alkavan työvuoroluettelon alusta alkaen.
• Muutokset tiivistettynä:
•
•
•
•

Yleistyöaika: 38 t 50 min → 38 t 20 min / vko
Toimistotyöaika: 38 t → 37 t 30 min / vko
Jaksotyöaika: 116 t 30 min / 3 vko:a → 115 t (230 t / 6 vko:a)
Keskim. työpäivän pituus on jatkossa 7 t 40 min yleis- ja
jaksotyöajassa sekä 7 t 30 min toimistotyöajassa.
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Kiky-pidennysten poistuminen käytännössä
Esimerkki 1.
•
•

Ennen elokuun loppua alkava 3 viikon pituinen työvuoroluettelo käsittää aikavälin 24.8.–13.9. ja seuraava
työvuoroluettelo aikavälin 14.9.–4.10.
Työajan pidennyksestä on luovuttava viimeistään 24.8. alkavan työvuoroluettelon alussa, koska
ensimmäisen työvuoroluettelon alku on lähempänä elokuun loppua kuin jälkimmäisen. Vanhan TES:n
mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan 23.8. asti.
24.8.–13.9.

14.9.–4.10.

31.8.

24.8.

8 päivää

14.9.

14 päivää
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Kiky-pidennysten poistuminen käytännössä
Esimerkki 2.
•
•

Ennen elokuun loppua alkava 6 viikon pituinen työvuoroluettelo käsittää aikavälin 3.8.–13.9. Seuraava
työvuoroluettelo käsittää aikavälin 14.9.–25.10.
Työajan pidennyksestä on luovuttava viimeistään 14.9. alkavan työvuoroluettelon alussa, koska
jälkimmäisen työvuoroluettelon alku on lähempänä elokuun loppua kuin ensimmäisen. Vanhan TES:n
mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan 13.9. asti.
14.9.–25.10.

3.8.–13.9.

31.8.

3.8.

29 päivää

14.9.

14 päivää
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Muut TES-muutokset
• Seuraavissa dioissa on käyty läpi JHL:lle ja liiton jäsenistölle
merkitykseltään olennaiset muutokset.
• Tärkeimpiä muutoksia ovat:
• Määräaikaisia työsopimuksia koskevat määräykset
• Kustannusneutraali siirtyminen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan
• Muutokset palkkasopimukseen, erityisesti tehtäväkohtaisen lisän
osalta
• Erinäiset työaikaan ja poissaoloihin sekä niiden korvauksiin liittyvät
muutokset
• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja
korvaukset
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Määräaikaiset työsuhteet
• Uusia määräyksiä 3 §:n kohtaan 3 (työsuhteen alkaminen)
3.1 Määräaikaisen työsopimuksen kestoa ei saa perusteetta sopia työnantajan tiedossa
olevaa kyseistä työtä koskevaa määräaikaista työvoimatarvetta lyhyemmäksi ajaksi.
3.2 Määräaikaiselle työntekijälle laaditaan työvuoroluettelo tämän työehtosopimuksen 6
§ 8. kohdan mukaisesti.
3.3 Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä
tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen
katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisina
työsopimuslain 1 luvun 5 § mukaisesti.

• Määräyksillä rajoitetaan perusteettomien määräaikaisten
työsopimusten käyttöä, niiden pätkimistä ja vahvistetaan
määräaikaisten työntekijöiden asemaa.
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Työaika-asioita (1/4)
• Työaikamääräyksiin tehdään muutoksia, jotka vastaavat
uutta työaikalakia.
4. Jaksotyöaika
Työntekijän säännöllinen työaika työaikalain 7 §:n mukaisessa jaksotyössä, kuten

yötyötä edellyttävissä varhaiskasvatuspalveluissa ja pääosan vuorokaudesta
toimivissa sosiaalipalveluissa, on enintään 10 tuntia vuorokaudessa, yövuorossa
12 tuntia vuorokaudessa ja 38 tuntia 50 minuuttia (31.8.2020 alk. 38t20min)
viikossa.

Päivystysluonteisessa jaksotyössä, jossa työntekijällä on työvuoron kuluessa
yleensä mahdollisuus lepoon, työvuoron enimmäispituus voi olla pidempi, kunhan
työaikalain 25 §:n mukaiset vuorokausilepoajat täyttyvät.
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Työaika-asioita (2/4)
Työvuoroluettelon käyttö
7. Viikoittainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin edellä mainittu.
Tämä edellyttää, että työtä varten on ennakolta laadittu työvuoroluettelo ajaksi, jonka kuluessa
viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu sanottuun keskimäärään Tasoittumisjakson pituus on 3 - 6 viikkoa.

Soveltamisohje:
Työvuoroluettelo tulee suunnitella kokonaisiksi kalenteriviikoiksi.
…

•

Käytännössä muunlaiset järjestelyt ovat aiemminkin olleet erittäin harvinaisia, mutta määräystä
tiukennetaan.

8.Jaksotyössä työntekijällä saa työvuoroluettelon mukaisesti teettää peräkkäin enintään viisi yövuoroa,
minkä jälkeen hänelle on annettava vähintään 24 tunnin yhtenäinen vapaa. Viiden peräkkäisen yövuoron
lisäksi työnantaja saa kuitenkin poikkeuksellisesti teettää lisä- tai ylityönä enintään kaksi yövuoroa
työntekijän erikseen kutakin kertaa varten antamalla suostumuksella.
•
Uudessa työaikalaissa työntekijän työaikasuojelu vahvistui tältä osin, ja TES:n määräys
saatetaan vastaamaan uutta työaikalakia.
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Työaika-asioita (3/4)
Poikkeukset työaikamääräyksistä
14.Tämän työehtosopimuksen työaikamääräykset eivät koske sellaista työaikalain
soveltamisalan ulkopuolelle jäävää työntekijää, jonka työaikaa ei ennalta määritellä eikä
työajan käyttöä valvota ja joka siten voi itse päättää työajastaan, kun kyse on aiemman
työaikalain mukaisesta kotityöstä, jota siihen liittyvien toiminnan erityispiirteiden vuoksi
tehdään sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen
käytettävän ajan järjestelyjä.
Tämä määräys ei koske sellaista etätyötä, joka on työaikalain soveltamisalan piirissä.

• Aiemmin silloista työaikalakia vastaavasti kotityö on jätetty
työaikamääräysten ulkopuolelle. Uusi määräys on linjassa uuden
työaikalain kanssa.
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Työaika-asioita (4/4)
• Paikallinen sopiminen työajoista (6 a §): muutokset
kohtiin 3. ja 4.
• 3. A-kohdan erityisiin syihin, joiden takia voidaan sopia
tasoittumisjakson pituudeksi enintään 17 kolmiviikkoisjaksoa (51
vk), lisättiin työntekijän omiin työaikatarpeisiin perustuva syy.
• 3. C-kohtaan uuden työaikalain mukaiset rajaukset silloin kun on
sovittu työvuoron enimmäispituudeksi jaksotyössä 15 tuntia.
• Kohdan 4. mukaiseen työaikasuunnitelmaan lisätään työntekijän
kannalta myönteisiä täsmennyksiä.
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Arkipyhäkorvaus (1/2)
• Uudet arkipyhälyhennyskorvauksen laskennan periaatteita
täsmentävät määräykset:
Työehtosopimuksen 6 §:n 6. kohdassa tarkoitettua vaihtelevaa työaikaa tekevän
työntekijän työsopimuksella työskentelevän työntekijän arkipyhälyhennys lasketaan
edellisen lomanmääräytymisvuoden tai edellisen 12 kuukauden toteutuneen
keskimääräisen työajan perusteella. Jos työsuhde ei ole vielä kestänyt täyttä
lomanmääräytymisvuotta tai 12 kuukautta lasketaan arkipyhälyhennys koko
työsuhteen keston toteutuneen keskimääräisen työajan perusteella tai sellaiselta
ajanjaksolta, joka osoittaa keskimääräisen viikkotyöajan.
Esimerkki: Työntekijä on edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana tehnyt
vuosilomiensa ulkopuolella työtä 47 viikon aikana yhteensä 704 tuntia.
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Arkipyhäkorvaus (2/2)
Arkipyhälyhennykset ja vuosilomalain 7 §:n mukaisten poissaolojen ajalta tekemättä
jääneet työtunnit rinnastetaan tehdyksi työksi.
Työntekijälle on edellisenä lomanmääräytymisvuotena maksettu
arkipyhälyhennyskorvauksia yhteensä 30 tuntia ja lomanmääräytymisvuotena
sairaslomien ajalta on jäänyt tekemättä työtunteja yhteensä 18 tuntia.
Hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa on 752 t (704 + 48) / 47 = 16 t / vk.
Arkipyhälyhennyksen määrä on 16 t / 5 = 3,2 t (3t12min) / arkipyhä.

• Lisäksi uusi soveltamisohje:
Soveltamisohje: Peräkkäin tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin toistuvissa määräaikaisissa
työsuhteissa on huomioitava työsopimuslain 1 luvun 5 §:n säännös työsuhteen kestosta
riippuvista työsuhde-etuuksista.
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Varallaolo ja hälytyskorvaus
1.Varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä.
Varallaolokorvauksen määrä tai sen määräytymisperusteiden on oltava kirjallisesti
työntekijöiden tiedossa varallaoloa koskevaa sopimusta tehtäessä.
…
Hälytyskorvauksen normaali määrä on 18 €. Mikäli työhön lähtemisen pitää
kuitenkin tapahtua välittömästi hälytyksen tapahduttua, on hälytyskorvauksen
määrä 25 €. Mikäli työhön hälyttäminen merkitsee työntekijän työvuoroluetteloon
merkityn työvuoron aloittamisen aikaistumista enintään tunnilla, on
hälytyskorvauksen määrä 10 €.

• Varallaolon periaatteet muutetaan vastaamaan uutta
työaikalakia ja hälytyskorvausten vähimmäistasoja
nostetaan.
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Vuosiloma (18 §)
• Vuosilomamääräysten muutoksista on laadittu erillinen liite.
• Vuosilomissa siirrytään julkisella sektorilla ja monilla TES-aloilla
käytössä olleeseen 5-päiväiseen vuosilomalaskentaan:
1.4.2022 alkaen ansaittavissa vuosilomissa siirrytään vuosilomalain mukaisesta
arkipäivälaskennasta (6/vk) lomapäivälaskentaan (5/vk), ellei työnantajakohtaisesti
päätetä aikaisemmasta voimaantulosta.

• Siirtymä on kustannusneutraali, eli vuosilomaetuuksien osalta
muutokseen ei sisälly työntekijöiden kannalta sen enempää
heikennyksiä kuin parannuksiakaan.
• Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa vuosilomamääräyksiä
ja varmistaa ettei työntekijöille koidu vuosilomalaskennan epäselvyyden
takia oikeuksien menetyksiä.
• Siirtymäaika on pitkä, mutta 5-päiväiseen laskentaan on mahdollista
siirtyä myös aiemmin.
26
Kalle Honkanen

30.6.2020

Muutos vuosilomapalkan maksamiseen
Tulevaisuudessa
Lomapalkka maksetaan työsuhteessa
tavanomaisesti noudatettavana
palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä
viimeistään kuukautta ennen loman alkua
pyydä lomapalkan maksamista
vuosilomalain mukaisesti.
(Työntekijän pyynnöstä vuosilomalain
mukainen periaate yli kuuden päivän lomissa on lomapalkan maksaminen ennen
loman alkamista ja tätä lyhyemmissä
lomanosissa maksaminen tavanomaisena
palkanmaksupäivänä.)

Muuttuva määräys (18 §, 7. kohta)
Lomapalkan maksuajankohdasta
sopiminen: Paikallisesti voidaan sopia,
että yli kuuden päivän pituiselta
lomajaksolta lomapalkka voidaan
maksaa työsuhteessa tavanomaisesti
noudatettavana palkanmaksupäivänä.
(Ilman paikallista sopimusta
vuosilomalain mukainen periaate yli
kuuden päivän lomissa on lomapalkan
maksaminen ennen loman alkamista ja
tätä lyhyemmissä lomanosissa
maksaminen tavanomaisena
palkanmaksupäivänä.)
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Lääkärintarkastukset ja rokotukset (21 §)
2. Työntekijän käynnit uuden työn edellyttämissä tai muissa
lakisääteisissä lääkärintarkastuksissa luetaan työajaksi. Tällöin
työnantaja maksaa välttämättömät matkakustannukset.
3. Työntekijällä on oikeus käydä työn edellyttämässä rokotuksessa
työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.
• Mainitut lääkärintarkastukset luetaan jatkossa työajaksi. Aiemmin
niihin käytetyltä ajalta ei vähennetty palkkaa.
• Rokotuksia koskeva kohta on kokonaan uusi.
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Lyhyt tilapäinen poissaolo (22 §)
• Kohtaan 5 kursivoidulla näkyvät muutokset:
5.Tämän työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestön, sen
jäsenjärjestön tai työntekijäkeskusjärjestön ylimpien päättävien
toimielinten kokoukseen tai liitto- ja edustajakokoukseen tai
hallituksen jaoksen/taustaryhmän kokoukseen osallistumisesta
aiheutuva ansionmenetys korvataan tällaisen luottamuselimen
jäsenelle.
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Äitiysvapaa (23 §)
• Uusi soveltamisohje:
Ko. ehtojen mukaisesti työntekijällä on oikeus äitiysvapaan
palkkaan myös hänen jäädessään vanhempain- tai hoitovapaalta
uudelle äitiyslomalle asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.

• Asia täsmennetään niin, että se vastaa oikeuskäytäntöä.
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Suositus 27 §:ään, Koulutus ja työhyvinvointi
• Allekirjoittajajärjestöt suosittelevat, että työntekijän
henkilökohtaisen ammattitaidon ja työhyvinvoinnin
kehittämistarpeita tulee tarkastella työntekijän ja
esimiehen välillä vuosittain.
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Palkkasopimus – yleistä
• Tavoitteena oli luoda alalle kannustava tehtävien
vaativuuden huomioiva palkkausjärjestelmä.
• Työntekijäpuolen tavoitteet eivät varsinkaan tässä
asiassa edenneet siinä laajuudessa, kuin oli odotettu.
•

Kierros oli kuitenkin varsin poikkeuksellinen.

• Työntekijöiden kannalta myönteisiä ja oikeansuuntaisia
muutoksia on kuitenkin tulossa.
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Palkkasopimus – tehtäväkohtainen lisä (1/4)
Esimerkkejä tilanteista, joissa 3.2. kohdan mukaista palkkatasoa tulee ainakin soveltaa:

Työntekijällä on vaativuudeltaan selvästi palkkaryhmän perustyötä ylittäviä erityistehtäviä.
•

Erityistä osaamista tai asiantuntijuutta vaativa tehtävä, joka ei kuulu palkkaryhmän
perustyöhön

•

Vastuu tietystä asiakokonaisuudesta tai hankinnoista, jotka eivät kuulu
palkkaryhmän perustyöhön.

•

Tietyn vastuualueen yhdyshenkilö, kun tehtävä ei kuulu palkkaryhmän
perustyöhön.

Kriteereiden täyttyessä peruste tehtäväkohtaisen lisän maksamiselle muodostuu samojen
periaatteiden mukaisesti kaikissa palkkaryhmissä, verrattuna kunkin palkkaryhmän perustyön
normaaliin vaativuustasoon.
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Palkkasopimus – tehtäväkohtainen lisä (2/4)
Esimerkkitehtäviä, jotka voivat sijoittua yhteen tai useampaan palkkaryhmään:
Opiskelijaohjauksen vastaava, työvuorosuunnittelun vastaava, perehdyttämisen
vastaava.
Vastaavan roolilla ei tarkoiteta yksikössä normaalin työn yhteydessä tehtävää
tavanomaista osallistumista opiskelijaohjaukseen, työvuorosuunnitteluun tai
perehdyttämiseen.
Esimerkkitehtäviä, jotka voivat sijoittua yhteen tai useampaan palkkaryhmään:
Työmenetelmien tai järjestelmien kehittämisvastaava, lääkehoitovastaava,
saattohoitovastaava, hygieniavastaava.
Luettelo koostuu esimerkeistä eikä sisällä kaikkia tehtäviä, jotka muodostavat
oikeuden tehtäväkohtaiseen lisään.
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Palkkasopimus – tehtäväkohtainen lisä (3/4)
Työntekijä on vastaavan työntekijän asemassa tai hänellä on ohjausvastuu
muihin työntekijöihin, eikä tällainen asema kuulu palkkaryhmän
normaaleihin tehtäviin (esimerkiksi tiimivastaava).

Työntekijällä on työssä edellytettyä erityistä työkokemusta
Työntekijällä on palkkaryhmän normaalien koulutusvaatimusten lisäksi
työn edellyttämä ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto,
erikoistumistutkinto tai erikoistumiskoulutus.
Työpaikalla on työn luonteen perusteella sovellettu perustyötä korkeampaa
palkkatasoa ja uusia työntekijöitä palkataan samanlaisiin työtehtäviin.
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Palkkasopimus – tehtäväkohtainen lisä (4/4)
• 3.3. Sovellettavat tehtäväkohtaiset lisät ja niiden

euromäärät tai vaihteluvälit eri palkkaryhmissä
selvitetään luottamusmiehelle ja henkilöstölle. Selvitys
tehdään työnantajan harkinnan mukaan konserni-, yritystai työpaikkatasolla vuosittain.
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Muut palkkasopimuksen mukaiset lisät
• Uudet määräykset saatavuuslisästä ja laatupalkkiosta:

5. Saatavuuslisä
Työvoiman saatavuuden perusteella voidaan maksaa
paikkakuntakohtaista tai yksikkökohtaista saatavuuslisää

6.Laatupalkkio
Työntekijälle tai työntekijäryhmälle voidaan maksaa laatupalkkiota
työnantajan soveltaman laatujärjestelmän tai muun mitattavan laadun
kautta erityisen laadukkaasta työstä.
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Alan opiskelijoiden palkkaus
1.Alan opiskelijan kanssa voidaan sopia harjoitteluajasta, jonka kuluessa
palkka on vähintään 90 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta.
Oppisopimuskoulutuksessa olevan työntekijän kanssa voidaan sopia
palkasta siten, että se on 90 % kyseisen tehtävän ohjepalkkaluokasta.
Nykyisen työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen aloittavan
työntekijän palkka ei kuitenkaan voi nykyisessä työssä laskea.

• Muutos oppisopimuskoulutukseen.
• Aiemmin 85 % 1. vuotena, 90 % 2. vuotena ja 95 % 3. vuotena.
• Jatkossa 90 % koko oppisopimuskoulutuksen ajan.
38
Kalle Honkanen

30.6.2020

Henkilökohtainen pätevyyslisä
4.Henkilökohtainen pätevyyslisä
Työntekijälle voidaan erityisestä ammattitaidosta, työtehosta, työpanoksesta, yhteistyökyvystä, ammatinhallinnasta, kehittämiskyvystä tai
monipuolisista vuorovaikutustaidoista maksaa henkilökohtaista
palkanlisää euromääräisenä. Lisä voidaan myöntää toistaiseksi tai
määräajaksi voimassa olevaksi.

Henkilökohtaisen pätevyyslisän maksuperusteet selvitetään
henkilöstölle ja luottamusmiehelle. Selvitys tehdään työnantajan
harkinnan mukaan konserni-, yritys- tai työpaikkatasolla vuosittain.
Maksuperusteiden tulee olla kaikkien työtekijöiden nähtävillä.
39
Kalle Honkanen

30.6.2020

Palkkaryhmittely
• hoiva-avustaja lisätään palkkaryhmän B
esimerkkitehtäväksi.
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Koulutussopimus – ammatillinen koulutus
2 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus
Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai
lähettäessä työntekijän hänen ammattiinsa liittyviin
koulutustilaisuuksiin, korvataan koulutuksen aiheuttamat kustannukset
ja säännöllisen työajan ansionmenetys. Koulutus luetaan työajaksi

kuten työaikalaki edellyttää.

Koulutustilaisuudet tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida jo
työvuoroluetteloa laadittaessa siten, ettei koulutustilaisuutta merkittäisi
työntekijän vapaapäiväksi, ellei asiaa toisin sovita. Jos koulutus
tapahtuu työajan ulkopuolella, käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, mutta
työntekijälle korvataan siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.
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Koulutussopimus – ay-koulutus
3. § Ammattiyhdistyskoulutus
1.Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat
Työntekijälle annetaan työsuhteen katkeamatta tilaisuus osallistua koulutustyöryhmässä
hyväksytylle enintään kuukauden kestävälle kurssille, mikäli koulutuksen tarve on yhteisesti
työnantajan ja kurssille hakeutuvan työntekijän välillä todettu ja kurssille osallistuminen voi
tapahtua tuottamatta yritykselle tuntuvaa haittaa. Kielteisessä tapauksessa luottamusmiehelle
ilmoitetaan viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, minkä vuoksi vapaan antaminen
tuottaisi tuntuvaa haittaa.
Luottamusmiehellä on kuitenkin oikeus osallistua vähintään kuuden kalenteripäivän verran
hänen yhteistyötehtäviinsä liittyville oikeantasoisille kursseille.

•

Ainoa muutos on sanan vähintään lisääminen.
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LM-sopimus – alueellinen organisaatio
Alue- tai yksikkökohtainen luottamusmies
4.Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus
valita tämän sopimuksen tarkoittamia saman allekirjoittajajärjestön luottamusmiehiä
sen itsenäisiin alueellisiin tai toiminnallisiin yksiköihin. Näin voidaan menetellä, milloin
työntekijöiden lukumäärä, työpaikan luonne ja varsinaisen luottamusmiehen
mahdollisuudet tavata työntekijät tätä edellyttävät. Huomioon voidaan ottaa myös
yrityksen yhteistoimintajärjestelmä.
Yrityskohtaisesti sovitaan myös luottamusmiesten lukumäärä, ja toiminta-alue em.
seikat huomioon ottaen sekä toimintaedellytykset kuten ajankäyttö 7 § periaatteet
huomioiden. Sopimus tehdään yrityksen ja allekirjoittajajärjestön tai
allekirjoittajajärjestön valtuuttaman luottamusmiehen kesken.
•

Soveltamisohje ks. liite
Muutokset täsmentävät oikeutta alueelliseen luottamusmiesorganisaatioon.
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Luottamusmiessopimus – ajankäyttö
7 § Luottamusmiehelle myönnettävä vapautus työstä
…
Ellei syytä muuhun arviointiin ole, henkilöstömitoituksen piirissä olevan luottamusmiehen vapautusaika on
edustettujen työntekijöiden lukumäärästä riippuen seuraava:
Työntekijöiden lukumäärä
2–4
5 – 25
26 – 50
51 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 800
800-

Vapautuksen määrä tuntia/kolme viikkoa
2 – 6 t.
3 – 7 t.
7 – 11 t
11 – 15 t.
14 – 20 t.
18 – 28 t.
26 – 52 t
kokonaan työstä vapautettu

Aiemmin
2-5 t.
(uusi porras)
5-10 t.
10-14 t.
13-20 t.
17-28 t.
24-50 t.

• Taulukko koskee jatkossa kaikenlaisissa tehtävissä työskenteleviä
luottamusmiehiä ja vapautuksen määrä taulukossa kasvaa.
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Luottamusmieskorvaukset
Luottamusmiesten, pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan
1.8.2020 lukien 5 % tai vähintään alla olevien taulukoiden mukaisesti.
Luottamusmieskorvaus 1.8.2020 lukien:
Edustettavien työntekijöiden määrä
2-4
5-25
26-50
51-100
101-200
201-300
301-

€/kk

24
47
54
65
79
119
140

Pääluottamusmieskorvaus: 1.8.2020 lukien 100 €

Aiemmin
19,1 €
35 €
40,28 €
45,58 €
62,54 €
98,58 €
126,14 €

Korotus
25,65 %
34,29 %
34,06 %
42,61 %
26,32 %
20,71 %
10,99 %

66,78 €

49,75 %
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Työsuojeluvaltuutetun korvaus
Työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.8.2020 lukien:
Edustettavien työntekijöiden määrä
20-29
30-100
101-200
201-300
301-

€/kk

25
40
55
72
89

Aiemmin
17 €
24,38 €
36,04 €
46,64 €
58,3 €

Korotus
47,06 %
64,07 %
52,61 %
54,37 %
52,66 %
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Työsuojeluvaltuutetun vapautus
• Uusi määräys työsuojeluvaltuutetun vapautuksesta:
8. Työnantajan on vapautettava työsuojeluvaltuutettu työsuojelutehtävien
hoitamista varten säännöllisistä tehtävistään sellaiseksi kohtuulliseksi ajaksi,
jonka tämä tarvitsee työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten, jollei
pätevä syy tilapäisesti ole vapautuksen esteenä.
Työsuojeluvaltuutetun työstävapautusaikaa määrättäessä otetaan huomioon
tämän edustamien työntekijöiden lukumäärä, työpaikan alueellinen laajuus,
työskentelypaikkojen lukumäärä ja niissä suoritettavan työn luonne, töiden
järjestelystä johtuvat työsuojeluvaltuutetun tehtävien määrään vaikuttavat tekijät
sekä muut työntekijöiden turvallisuuteen ja fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen
vaikuttavat työturvallisuuslaissa tarkoitetut haitta-, vaara- ja kuormitustekijät.
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Henkilökohtaisen avun pöytäkirja – palkkaus
• Lisätään selventävä uusi määräys henkilökohtaisten
avustajien palkkauksesta:
Palkkaus
Henkilökohtaisen avustajan työhön sovelletaan sosiaalipalvelualan
palkkasopimusta ja palkkaryhmittelyä. Henkilökohtaisen avustajan
työ sijoittuu lähtökohtaisesti palkkaryhmään A, B tai C riippuen
työssä edellytettävästä osaamisesta, koulutuksesta ja
itsenäisyydestä.
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Henkilökohtaisen avun pöytäkirja – työvuorot
• Uusi soveltamisohje kohtaan työvuoron muutos tai peruutus:
Soveltamisohje: Peruttu työvuoro pyritään sopimaan uuteen ajankohtaan, joka
sopii työnantajalle ja työntekijälle. Työnantajan tulee soveltaa viimesijaista
määräämisvaltaansa eri ajankohtavaihtoehtoja tarjoten. Työntekijä voi jäädä
ilman palkkaa ennalta arvaamattoman työvuoromuutoksen vuoksi siinä
tapauksessa, jos työntekijä kieltäytyy kaikista työnantajan kannalta
mahdollisista ja tarkoituksenmukaisista uusista ajankohdista.
Kun työnantaja peruu vuoron, on tilalle tarjottava uusi työvuoro annettava
samassa yhteydessä, kun peruutus tehdään. Toteutettava muutos tulee
sijoittua samaan työvuoroluetteloon, jolta työvuoro peruuntuu. Jos tilalle ei
voida tarjota uutta vuoroa, tulee perutulta vuorolta maksaa palkka
liitepöytäkirjan mukaisesti.
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Työryhmät
1. Terveet ja tulokselliset työajat oppaan uudistaminen.
2. Palkkaselvitystyöryhmä, tilastotyöryhmä ja
palkkaussopimuksen uudistustyöryhmä jatkavat, kuten
allekirjoituspöytäkirjassa 5.3.2018 on sovittu.
3. Osapuolet perustavat työryhmän selvittämään
mahdollisuuksia edistää henkistä ja fyysistä työturvallisuutta
työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämiseksi,
työurien pidentämiseksi ja sairauspoissaolojen
vähentämiseksi. Samassa yhteydessä selvitetään
työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttöä sekä alan
työsuojeluorganisaation roolia ja toimivuutta.
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Onnistumisten arviointia
• Tuntuvat palkankorotukset ja eron kurominen suhteessa kunta-alan
palkkaukseen.
•
•

Palkankorotukset ovat tasoltaan ns. yleisen linjan mukaisia.
Yleiskorotuspainotteinen palkkaratkaisu, johon sisältyy alimpia taulukkopalkkoja korottava
alarajakorotus, kaventaa eroa kuntien keskim. tehtäväkohtaisiin palkkoihin jonkin verran.

• Kiky-sopimuksen mukaisten työaikojen pidennysten poistaminen ilman erillisiä
kompensaatioita
•

Toteutuu hyvässä aikataulussa.

•
•

Määräaikaisia työsopimuksia koskevat uudet määräykset antavat uusia mahdollisuuksia
puuttua väärinkäytöksiin.
Osa-aikaisten työntekijöiden osalta tiettyjä tarkentavia muutoksia.

•

Korvausten tasoa saatiin korotettua, ajankäytössä edettiin ja määräyksiä täsmennettiin.

•

Oikeansuuntaisia muutoksia, mutta työ jatkuu työryhmässä.

• Osa- ja määräaikaisten työntekijöiden aseman parantaminen.

• Henkilöstön edustajien toimintaedellytysten ja aseman parantaminen.
• Kannustava palkkausjärjestelmä
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