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Allmänt om kollektivavtalet
• Avtalets omfattning (1 §)
•
•

”– – avtalet gäller arbetstagare på
serviceenheter i socialbranschen anställda av
medlemsföretag i Hyvinvointialan liitto.

Avtalet gäller dock inte personer i ledande
ställning som inte omfattas av bestämmelserna
i avtalet.

• Allmänt bindande kollektivavtal
• Avtalet omfattar privata socialtjänster
som dock ofta är offentligt finansierade
•
•

Tjänsterna har fastställts i socialvårdslagen
och socialvårdens speciallagar.
Även den privata småbarnspedagogiken
omfattas av avtalet.

• Antalet arbetstagare inom branschen är
drygt 50 000, varav drygt 7 000 är
medlemmar i JHL.
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Avtalsperiod och löneförhöjningar
• Avtalsperioden är 1.4.2020–30.4.2022 (25 mån.)
• 1.8.2020 allmän förhöjning 1,3 procent
• 1.7.2021 allmän förhöjning 1,5 procent
• Höjningar av nedre gränsen för lönetabellerna 1.9.2021
•
•

Kostnadseffekten för höjningarna av nedre gränsen är cirka 0,6 procent
En mer detaljerad presentation inklusive exempel finns på följande bilder

• Löneuppgörelsens totala kostnadseffekt följer den s.k. allmänna linjen
på 1,9 %
4
Kalle Honkanen

2020-06-30

Höjningar av nedre gränsen för lönetabellerna (1/2)
•

Miniminivåerna i lönegrupperna A–B som gäller 31.8.2021 höjs 1.9.2021 enligt följande, och
dessa nivåer utgör de nya miniminivåerna:
•
•
•
•

•

Miniminivåerna i lönegrupperna C–F som gäller 31.8.2021 höjs 1.9.2021 enligt följande, och
dessa nivåer utgör de nya miniminivåerna:
•
•
•
•

•

0 tjänsteår 1,1 %
5 tjänsteår 1,2 %
8 tjänsteår 1,1 %
11 tjänsteår 1,1 %

0 tjänsteår 2,0 %
5 tjänsteår 1,1 %
8 tjänsteår 0,7 %
11 tjänsteår 0,5 %

I tabellen för övriga Finland höjs B-gruppens nedre gräns G15B till nivån G16 och G16B blir
nedre gräns, medan C-gruppens nedre gräns G18C höjs till nivån G19 och G19C blir nedre
gräns.
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Höjningar av nedre gränsen för lönetabellerna (2/2)
Höjningarna av miniminivåerna kan leda till att den månatliga lönedel som tidigare
betalades åt arbetstagaren på minimitabellönen kan minska, om det inte är frågan
om ett uppgiftsspecifikt tillägg enligt 3.2 eller ett personligt kompetenstillägg enligt
3.4 i löneavtalet till KA.

Det i kollektivavtalet överenskomna tillägget i euro som betalas utöver den tidigare
minimitabellönen kan inte minska såvida det inte handlar om ett tillägg vid byte av
kollektivavtal (övergångstillägg) eller om man kommit överens om att tillägget ska
minska i samband med en höjning av den nedre gränsen.
Dessa tillägg enligt 3.2 och 3.4 eller tillägg som separat avtalats i kollektivavtalet
kvarstår enligt ovanstående utöver den höjda miniminivån. (Tillägg i euro förblir på
samma eurobelopp och procentuella tillägg på samma procentsats.)
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Exempel på löneuppgörelsens konsekvenser
• De sex exemplen på
följande bilder åskådliggör
löneuppgörelsens
konsekvenser i olika
situationer.
• Om du har frågor kring hur
löneuppgörelsen påverkar
din lön, vänd dig till din
kontaktperson i JHL:s
intressebevakningskedja.
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Exempel 1 – lönegruppens nedre gräns
• En person arbetar som närvårdare och uppgifterna ligger inom lönegrupp C och
dess minimilöneklass G19C.
• Exemplet gäller tabellen för huvudstadsregionen och arbetstagaren har 0 tjänsteår.
Månadslön

1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

1 991,41 €

2 017,30 €

2 047,56 €

2 088,51 €

Allmän förhöjning
(1.8.2020) 1,3 % höjer
lönen med 25,89 €

Allmän förhöjning
(1.7.2021) 1,5 % höjer
lönen med 30,26 €

Höjning av nedre gränsen
(1.9.2021) Arbetstagarens lön
höjs med 40,95 €

Arbetstagarens lön höjs
med 97,10 € under
avtalsperioden
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Exempel 2 – uppgiftsspecifikt tillägg
•
•

En person arbetar som kock och uppgifterna ligger i lönegrupp B och löneklassen G16. På grund
av uppgifternas kravnivå får arbetstagaren en högre lön än den lägsta löneklassen i gruppen och
det handlar därmed om ett uppgiftsspecifikt tillägg enligt löneavtalet 1 § 3.2 punkten.
Exemplet gäller tabellen för övriga Finland, arbetstagaren har tjänstgöringstillägg för 11 år.

Månadslön

1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

2 059,77 €

2 086,55 €

2 117,85 €

2 141,01 €

Allmän förhöjning 1.8.2020
höjer lönen med 1,3 %, det
vill säga 26,78 €. Det
uppgiftsspecifika tillägget, dvs.
”överskridningen” uppgår till
12,27 € euro efter höjningen.
Överskridningen består av
skillnaden mellan löneklasserna
G15B och G16.

Allmän
förhöjning 1,5 %
höjer lönen med
31,30 €.
”Överskridningen
uppgår nu till
12,62 €.

Vid höjning av den nedre gränsen
iakttas den lägsta löneklassen i lönegrupp
B, som nu ändrats till G16B, dvs. 2 128,39
€. Överskridningens andel ska beaktas vid
höjning av den nedre gränsen och får inte
minska. Överskridningen uppgår till 12,62
€, varvid lönen efter höjningen av den
nedre gränsen beräknas enligt följande:
2 128,39 € + 12,62 € = 2 141,01 €
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Arbetstagarens lön höjs med 81,24 €
under avtalsperioden.

Exempel 3 – individuellt kompetenstillägg
•
•

En person med socionomutbildning är placerad i den lägsta löneklassen G22D i lönegrupp D och
får ett individuellt kompetenstillägg på 60 euro i månaden enligt punkt 3.4 i löneavtalets 1 §.
Exemplet gäller tabellen för huvudstadsregionen och arbetstagaren har tjänstgöringstillägg för 5 år.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

G-lön

2 340,25 €

2 370,67 €

2 406,23 €

2 432,70 €

Individuellt tillägg

60,00 €

60,78 €

61,69 €

61,69 €

Lön totalt

2 400,25 €

2 431,45 €

2 467,92 €

2 494,39 €

Allmän förhöjning 1.8.2020 höjer
lönen med 1,3 %, dvs. 30,53 €.
Det individuella tillägget är 60 € före
höjningen. Den allmänna
förhöjningen gäller även det
individuella tillägget, som efter
höjningen uppgår till 60,78 €.

Allmän förhöjning
1.7.2021 höjer både
tabellönen och det
individuella tillägget
med 1,5 %.

Höjning av nedre gränsen 1.9.2021 –
den lägsta klassen i lönegrupp D höjs med
1,1 %. Det individuella tillägget som
betalas utöver tabellönen höjs inte med
denna procentsats, men får inte heller
minska.
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Arbetstagarens lön höjs med 93,87 €
under avtalsperioden.

Exempel 4 – övergångstillägg
•
•

En person arbetar som lokalvårdare och är placerad i löneklass G15B i lönegrupp B. Exemplet gäller
tabellen för övriga Finland. Arbetstagaren har tjänstgöringstillägg för 11 år.
Arbetstagaren har övergått från kommunen till en privat arbetsgivare. Kommunens månadslön var högre
än den uppgiftsspecifika lönen enligt den privata socialservicebranschens lönegruppering.
Arbetstagarens månadslön gick inte att sänka och därför betalas skillnaden mellan den tidigare lönen
och tabellönen inom den privata socialservicebranschen som ett övergångstillägg.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

G-lön

2 047,50 €

2 074,12 €

2 105,23 €

2 128,39 €

Övergångstillägg

52,50 €

53,18 €

53,98 €

30,82 €

Lön totalt

2 100,00 €

2 127,30 €

2 159,21 €

2 159,21 €

Allmän förhöjning 1.8.2020
höjer både tabellönen och
övergångstillägget med 1,3 %.

Allmän förhöjning
1.7.2021 höjer både
tabellönen och
övergångstillägget
med 1,5 %.

Höjning av nedre gränsen 1.9.2021 – löneklassen G15B
höjs med 1,1 %. Arbetstagarens lön förblir oförändrad,
medan övergångstilläggets andel minskar. Arbetstagaren
gynnas inte av höjningen av den nedre gränsen, men
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lönen höjs med 59,21 € under avtalsperioden.

Exempel 5 – tillägg enligt arbetsavtalet
•
•

En person arbetar som barnträdgårdslärare och omfattas av löneklass G22D i lönegrupp D. I
arbetsavtalet har man kommit överens om ett lönetillägg på 100 euro.
Exemplet gäller tabellen för övriga Finland och arbetstagaren har tjänstgöringstillägg för 8 år, men
uppnår tröskeln för 11 års tjänstgöringstillägg våren 2021.
1.6.2019
1.8.2020
1.7.2021
1.9.2021
G-lön

2 402,26 €

2 433,49 €

2 570,63 €

2 583,48 €

Lönetillägg enligt
arbetsavtalet

100,00 €

101,30 €

102,82 €

102,82 €

Lön totalt

2 502,26 €

2 534,79 €

2 673,45 €

2 686,30 €

Allmän förhöjning 1.8.2020
höjer både tabellönen och
lönetillägget med 1,33 %.

Allmän förhöjning
1.7.2021 höjer både
tabellönen och det
individuella tillägget
med 1,5 %.

Höjning av nedre gränsen 1.9.2021 – den
lägsta klassen i lönegrupp D med 11 tjänsteår
höjs med 0,5 %. Det individuella tillägget som
betalas utöver tabellönen höjs inte med denna
procentsats, men får inte heller minska.
Arbetstagarens lön höjs med 184,04 €
12
under avtalsperioden.

Exempel 6 – timavlönad arbetstagare
•
•
•

En person arbetar som personlig assistent och omfattas av löneklass G12A i lönegrupp A.
Exemplet gäller tabellen för huvudstadsregionen och arbetstagaren har tjänstgöringstillägg
för 5 år.
Arbetstagaren har periodarbetstid.
1.6.2019

1.8.2020

1.7.2021

1.9.2021

Månadslön

1 815,38 €

1 838,98 €

1 866,56 €

1 888,96 €

Timlön

11,14 €

11,28 €

11,45 €

11,59 €

Allmän förhöjning 1.8.2020 höjer
lönen med 1,3 %. Timlönen
beräknas genom att dividera
månadslönen med en divisor enligt
11 § i kollektivavtalet, som för
allmän och periodarbetstid är 163.

Allmän förhöjning
1.7.2021 höjer lönen
med 1,5 %.

Höjning av nedre
gränsen 1.9.2021 –
den lägsta klassen i
lönegrupp A med 5
tjänsteår höjs med
1,2 %.

Arbetstagarens
timlön höjs med
0,45 € under
avtalsperioden
(månadslönen
med 73,58 €).
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Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas
• Förlängningen av veckoarbetstiden med 30 min./vecka
avskaffas 31.8.2020 eller i början av arbetstidsförteckningen
som börjar närmast detta datum. Tills dess gäller
arbetstiderna enligt det föregående kollektivavtalet.
• Förändringen träder i kraft 31.8.2020 eller i början av
arbetstidsförteckningen som börjar närmast detta datum.
• Ändringarna i korthet:
• Allmän arbetstid: 38 h 50 min → 38 h 20 min
• Kontorsarbetstid 38 h → 37 h 30 min
• Periodarbetstid 116 h 30 min/3 veckor → 115 h (230 h/6 veckor)
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Andra avtalsändringar
• På följande bilder presenteras de viktigaste ändringarna
för JHL och förbundets medlemmar
• De viktigaste ändringarna gäller:
•
•
•
•
•

Bestämmelserna om visstidsavtal
Kostnadsneutral övergång till femdagars semesterberäkning
Ändringar i löneavtalet, särskilt vad gäller uppgiftsspecifika tillägg
Olika ändringar relaterade till arbetstid, frånvaro och ersättningar
Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges
tidsanvändning och ersättningar
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Visstidsavtal
• Nya bestämmelser i 3 § 3 punkten (ingå arbetsavtal)

3.1 Arbetsavtal på viss får inte utan motivering ingås för kortare tid än vad som
förutsätts av det arbetskraftsbehov som arbetsgivaren känner till.
3.2 För visstidsanställda arbetstagare upprättas en arbetstidsförteckning enligt 6 §
8 punkten i detta kollektivavtal.
3.3 Om flera arbetsavtal efter varandra har ingåtts för viss tid mellan arbetsgivaren
och arbetstagaren, utan avbrott eller endast med korta avbrott, anses
anställningsförhållandet ha fortgått utan avbrott när anställningsförmånerna
bestäms enligt 1 kap. 5 § i arbetsavtalslagen.

• Dessa bestämmelser begränsar obefogad användning av
visstidsavtal och korttidsjobb samt stärker de visstidsanställda
arbetstagarnas ställning.
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Arbetstidsfrågor (1/4)
• Bestämmelserna om arbetstid ändras för att motsvara
den nya arbetstidslagen

4. Periodarbetstid
Arbetstagarnas ordinarie arbetstid vid periodarbete enligt 7 § i arbetstidslagen, till
exempel i tjänster inom småbarnspedagogik som förutsätter nattarbete och
socialtjänster som är tillgängliga den största delen av dygnet, är högst 10 timmar
om dygnet, vid nattskift 12 timmar om dygnet och 38 timmar 50 minuter (fr.o.m.
31.8.2020 38 h 20 min) i veckan.
Vid periodarbete av jourkaraktär där arbetstagaren under nattskiftet har möjlighet
till vila kan maxlängden på arbetsskiftet vara längre, förutsatt att bestämmelserna
om dygnsvila i 25 § i arbetstidslagen uppfylls.
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Arbetstidsfrågor (2/4)
Användning av arbetsskiftsförteckning
7. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även schemaläggas så att den i genomsnitt motsvarar kraven
på föregående bild. Detta förutsätter att en arbetsskiftsförteckning gjorts upp på förhand minst för den tid
under vilken den ordinarie arbetstiden per vecka jämnas ut till genomsnittet. Utjämningsperioden är 3–6
veckor.

Tillämpningsanvisning:
Arbetsskiftsförteckningarna görs för hela kalenderveckor.
...

•

I praktiken har avvikande arrangemang varit väldigt sällsynta, men trots det har bestämmelsen
skärpts.

8. I periodarbete får en arbetstagare enligt arbetsskiftsförteckningen utföra högst fem nattskift efter
varandra. Därefter ska arbetstagaren ges en oavbruten ledighet på minst 24 timmar. I undantagsfall får
två ytterligare nattskift utföras som mertids- eller övertidsarbete efter de fem på varandra följande skiften
förutsatt att arbetstagaren ger sitt samtycke separat för vardera skiftet.
•
Arbetstagarnas arbetstidsskydd stärktes i detta avseende i den nya arbetstidslagen och
bestämmelsen i kollektivavtalet uppdateras för att motsvara arbetstidslagen.
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Arbetstidsfrågor (3/4)
Undantag från arbetstidsbestämmelser
14. Arbetstidsbestämmelserna i detta kollektivavtal gäller inte för arbetstagare utanför
arbetstidslagens tillämpningsområde, vars arbetstid vid hemarbete enligt arbetstidslagen
inte fastställs i förväg och vars användning av arbetstiden inte övervakas och som
således själva får bestämma om sin arbetstid som på grund av verksamhetens särdrag
utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens sak att
övervaka hur den arbetade tiden är ordnad.
Denna bestämmelse gäller inte distansarbete som omfattas av arbetstidslagens
tillämpningsområde.

• Tidigare var hemarbete enligt den då gällande arbetstidslagen
undantaget från arbetstidsbestämmelserna. Den nya bestämmelsen
motsvarar den nya arbetstidslagen.
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Arbetstidsfrågor (4/4)
• Arbetstid enligt lokala avtal (6 a §): ändring av punkt 3
och 4

• Till de särskilda skälen i punkt 3 för att avtala om en
utjämningsperiod på högst 17 treveckorsperioder (51 veckor)
inkluderades orsaker som bygger på arbetstagarens egna
arbetstidsbehov.
• Begränsningar enligt den nya arbetstidslagen till punkt 3 C vid
förlängning av arbetsskiftets maximala längd i periodarbete till 15
timmar.
• Preciseringar som gynnar arbetstagarna har gjorts avseende
arbetstidsplanen enligt punkt 4.
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Söckenhelgsersättning (1/2)
• Nya preciserande bestämmelser gällande
beräkningsprinciperna för söckenhelgsersättning:

För arbetstagare med varierande arbetstid enligt 6 § 6 punkten i kollektivavtalet
beräknas söckenhelgsförkortningen enligt den genomsnittliga arbetstiden under det
föregående kvalifikationsåret eller den faktiska genomsnittsarbetstiden under de
senaste 12 månaderna. Om arbetsförhållandet ännu inte pågått under ett helt
kvalifikationsår eller 12 månader beräknas söckenhelgsförkortningen enligt den
genomsnittliga arbetstiden under hela arbetsförhållandet, eller under en period som
åskådliggör den genomsnittliga veckoarbetstiden.
Exempel: En arbetstagare har under det föregående kvalifikationsåret utanför sin
semester arbetat totalt 704 timmar under 47 veckor.
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Söckenhelgsersättning (2/2)
Söckenhelgsförkortningar och uteblivna arbetstimmar vid frånvarotid enligt 7 § i
semesterlagen är likställda med arbetad tid.
En arbetstagare har under det föregående kvalifikationsåret fått totalt 30 timmar
söckenhelgsersättning och har 18 uteblivna arbetstimmar på grund av sjukledighet
under kvalifikationsåret.
Arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid är 752 h (704+48) / 47 = 16 h/vecka.
Söckenhelgsförkortningen uppgår till 16 h / 5 = 3,2 h (3h 12 min)/söckenhelg.

• Dessutom finns en ny tillämpningsanvisning:

Tillämpningsanvisning: Vid flera arbetsavtal efter varandra som har ingåtts för viss tid
mellan arbetsgivaren utan avbrott eller endast med korta avbrott ska bestämmelsen i 1
kap. 5 § i arbetsavtalslagen om anställningsförmåner som beror på arbetsförhållandets
längd beaktas.
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Beredskap och utryckningsersättning
1. Beredskapen får inte oskäligt försvåra arbetstagarens möjligheter att disponera
sin ledighet. När ett avtal ingås ska arbetstagaren känna till
beredskapsersättningens storlek eller grunderna för hur ersättningen bestäms och
villkoren för beredskap.
…
Det normala beloppet för utryckningsersättning är 18 €. Om arbetstagaren
omedelbart efter larmet måste bege sig till arbetet, betalas 25 € i
utryckningsersättning. Om utryckning till arbetet betyder att det arbetsskift som
antecknats på arbetsskiftsförteckningen börjar högst en timme tidigare, betalas 10
€ i utryckningsersättning.

• Principerna för beredskap ändras för att motsvara den
nya arbetstidslagen och minimiersättningarna höjs
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Semester (18 §)
Från och med semestrarna som tjänas in efter 1.4.2022 övergår arbetstagarna
från beräkning med sex vardagar/vecka enligt semesterlagen till fem
vardagar/vecka. Enskilda arbetsgivare kan besluta att tillämpa denna bestämmelse
tidigare än så.

• Frågan behandlas i en separat bilaga.
• Övergången är kostnadsneutral, det vill säga förändringen innebär
varken väsentliga försämringar eller förbättringar av arbetstagarnas
semesterförmåner.
• Ändringens syfte är att förtydliga och förenkla
semesterbestämmelserna och därmed säkerställa att arbetstagarna
inte går miste om förmåner på grund av otydligheter med
semesterberäkningen.
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Ändring avseende betalning av semesterlön
Framöver
Semesterlönen betalas på
arbetsförhållandets normala
lönebetalningsdag om inte arbetstagaren
senast en månad före semestern börjar ber
om att semesterlönen ska betalas i enlighet
med semesterlagen.
(På arbetstagarens begäran kan
semesterlagens principer tillämpas, som är
att semesterlönen för semesterperioder
längre än sex dagar betalas innan
semestern börjar och för kortare semestrar
än så på den normala
lönebetalningsdagen.)

Tidigare (18 § 7 punkten)
Avtal om tidpunkten då semesterlönen
betalas: Man kan lokalt avtala om att
semesterlönen för en semesterperiod
längre än sex dagar kan betalas på de
normala lönebetalningsdagarna som
tillämpas i anställningen. (Utan lokalt
avtal är semesterlagens princip att
semesterlönen för semester längre än
sex dagar betalas innan semestern
börjar och i fråga om semestrar kortare
än en månad betalas lönen den
normala lönebetalningsdagen.)
1
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Läkarundersökningar och vaccinationer (21 §)
2. Läkarundersökningar som förutsätts för nytt arbete eller andra
lagstadgade läkarkontroller räknas som arbetstid. Då betalar
arbetsgivaren de nödvändiga resekostnaderna.
3. Arbetstagaren har rätt att under arbetstid ta de vaccinationer
som krävs för arbetet om det inte är möjligt utan svårigheter
utanför arbetstid.
• Ovanstående läkarundersökningar räknas framöver som arbetstid,
medan de tidigare enbart var undantagna från löneavdrag.
• Texten om vaccinationer är ny.
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Kort tillfällig frånvaro (22 §)
• De kursiverade ändringarna har gjorts till punkt 5:
5. Inkomstbortfall, på grund av deltagande i förbunds- eller
representantmöte för de högsta beslutande organen i en
undertecknarorganisation, dess medlemsorganisation eller
arbetstagarcentralorganisation eller styrelsesektions/stödgruppsmöten, ersätts medlem i sådant förtroendeorgan.
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Moderskapsledighet (23 §)
• Ny tillämpningsanvisning:
Enligt villkoren har arbetstagaren rätt till moderskapsledighetslön
även om hon blir moderskapsledig igen efter en föräldra- eller
vårdledighet och följer de gällande anmälningstiderna.

• Frågan har förtydligats för att bättre motsvara gällande
rättspraxis.
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Rekommendation till 27 § Utbildning och arbetshälsa
• De undertecknande organisationerna rekommenderar att
arbetstagarnas individuella behov avseende
kompetensutveckling och arbetshälsa diskuteras årligen
mellan arbetstagaren och chefen.
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Löneavtal – allmänt
• Målet var att bygga upp ett motiverande lönesystem som
tar hänsyn till uppgifternas kravnivåer.
• Arbetstagarsidans mål i denna fråga gick inte igenom i
den utsträckning vi hade önskat oss.
•

Förhandlingsrundan var exceptionell på många sätt.

• Det finns dock ett antal positiva förändringar i rätt riktning
ur arbetstagarnas perspektiv.
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Löneavtal – uppgiftsspecifika tillägg (1/4)
Exempel på situationer där en lönenivå enligt punkt 3.2 bör tillämpas:

Arbetstagaren har specialuppgifter som är betydligt mer krävande än typiska
arbetsuppgifter för lönegruppen.
•

Uppgifter som kräver särskild kompetens eller expertis som ligger utanför det som
är typiskt för lönegruppen.

•

Ansvar för särskilda helheter eller inköp som ligger utanför det som är typiskt för
lönegruppen.

•

Arbetstagaren är kontaktperson för ett ansvarsområde som ligger utanför det som
är typiskt för lönegruppen.

Om dessa kriterier uppfylls är det befogat att betala ut uppgiftsspecifikt tillägg enligt samma
principer i alla lönegrupper jämfört med den normala kravnivån för arbetet i respektive grupp.
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Löneavtal – uppgiftsspecifika tillägg (2/4)
Exempeluppgifter som kan placeras i en eller flera lönegrupper: Ansvariga
för studerandehandledning, arbetsskiftsplanering eller inskolning.
Med rollen som ansvarig avses inte sådant deltagande i
studerandehandledning, arbetsskiftsplanering eller inskolning som ingår i
normala arbetsuppgifter på enheten.
Exempeluppgifter som kan placeras i en eller flera lönegrupper: Ansvariga
för arbetsmetods- eller systemutveckling, läkemedelsbehandling, vård i
livets slutskede och hygienansvariga.
De ovanstående är bara några exempel på uppgifter som ger rätt till
uppgiftsspecifikt tillägg.
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Löneavtal – uppgiftsspecifika tillägg (3/4)
Arbetstagaren är ansvarig för arbetet eller har ansvaret för ledning av andra
arbetstagare som utför samma arbete och detta hör inte till de normala uppgifterna i
lönegruppen (exempelvis teamansvariga).

Arbetstagaren har särskild arbetserfarenhet som krävs i arbetet
Arbetstagaren har, utöver de normala kraven på utbildning enligt lönegruppen, även
en yrkesexamen, specialyrkesexamen eller annan specialiseringsexamen eller
specialiseringsutbildning som förutsätts för arbetet
Då man på arbetsplatsen enligt arbetets karaktär har tillämpat högre lönenivå än för
lönegruppen typiskt arbete och nya arbetstagare anställs till liknande uppgifter.
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Löneavtal – uppgiftsspecifika tillägg (4/4)
• 3.3 Arbetsgivaren ska redogöra för uppgiftsspecifika

tillägg som tillämpas och deras eurobelopp eller
variationsintervall i olika lönegrupper för
förtroendemannen och personalen. Denna redogörelse
kan efter arbetsgivarens övervägande göras på koncern-,
företags- eller arbetsplatsnivå årligen.
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Andra tillägg enligt löneavtalet
• Nya bestämmelser om tillgångstillägg och kvalitetspremie:

5. Tillgångstillägg
Utifrån tillgången på arbetskraft är det möjligt att betala ett orts- eller
enhetsspecifikt tillgångstillägg.
6. Kvalitetspremie
Arbetsgivaren kan utifrån sitt kvalitetsledningssystem eller andra
kvalitetsmätningar betala ut en kvalitetspremie till arbetstagare eller
personalgrupper som utmärkt sig genom särskilt högklassigt arbete.
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Löner till studerande i branschen
1. Man kan avtala om en praktikperiod med en studerande i branschen så att lönen
för perioden är minst 90 procent av riktlöneklassen för uppgiften i fråga.
Med en arbetstagare som genomgår läroavtalsutbildning kan man avtala om
lönen så att den under är 90 procent av riktlöneklassen för uppgiften i fråga.
Lönen till en arbetstagare som påbörjar läroavtalsutbildning hos sin nuvarande
arbetsgivare kan inte sänkas i det nuvarande arbetet.

• Ändring gällande läroavtalsutbildningen:

• Tidigare var lönen 85 % det första året, 90 % det andra året och 95 % det
tredje året.
• Framöver är lönen 90 % under hela läroavtalsutbildningen.
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Individuellt kompetenstillägg
4. Individuellt kompetenstillägg
Till en arbetstagare kan man betala ett individuellt lönetillägg preciserat
i euro för särskild yrkeskunskap, arbetseffektivitet, arbetsinsatser,

samarbetsförmåga, yrkesskicklighet, utvecklingsförmåga eller
mångsidig social kompetens. Tillägget kan beviljas tills vidare eller för

viss tid.

Arbetsgivaren ska redogöra över betalningsgrunderna för de
individuella kompetenstilläggen för personalen och förtroendemannen.
Denna redogörelse ska efter arbetsgivarens övervägande göras på
koncern-, företags- eller arbetsplatsnivå årligen. Betalningsgrunderna
ska finnas tillgängliga för alla arbetstagare.
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Lönegruppering
• Omsorgsassistent inkluderas i exempeluppgifterna för
lönegrupp B.
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Utbildningsavtal – yrkesrelaterad utbildning
2 § Yrkesrelaterad påbyggnadsutbildning, fortbildning och omskolning
Då arbetsgivaren ger eller skickar en arbetstagare på yrkesrelaterad
utbildning ersätts de av utbildningen föranledda kostnaderna och
inkomstbortfallet för ordinarie arbetstid. Utbildningen räknas som

arbetstid i enlighet med arbetstidslagen.

I mån av möjlighet ska man beakta kurserna redan då
arbetsskiftsförteckningen upprättas så att en kurs inte antecknas på
arbetstagarens lediga dag, om man inte avtalar annorlunda. Sker
utbildningen utom arbetstid så räknas kurstiden inte som arbetstid, men
arbetstagaren får ersättning för därav föranledda direkta kostnader.
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Utbildningsavtal – fackföreningsutbildning
3 § Fackföreningsutbildning
1. Anställningens fortbestånd och anmälningstider
En arbetstagare ges tillfälle att, utan att anställningen avbryts, delta i en av
utbildningsarbetsgruppen godkänd, högst en månad lång kurs om arbetsgivaren
och arbetstagaren som vill gå på kurs gemensamt konstaterat behovet av
utbildningen och deltagandet i kursen kan ske utan att företaget förorsakas påtaglig
olägenhet. I nekande fall meddelas förtroendemannen minst tio dagar innan kursen
börjar om varför ledighet skulle föranleda påtaglig olägenhet.
Förtroendemannen har emellertid rätt att under minst sex kalenderdagar delta i
kurser på lämplig nivå med anknytning till hans eller hennes samarbetsuppgifter.

• Den enda ändringen är att ordet minst har tillagts.
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Förtroendemannaavtalet – distriktsorganisation
Distrikts- eller enhetsförtroendeman
4. Arbetstagarna i ett stort eller regionalt spritt företag har rätt att välja i detta avtal avsedda
förtroendemän i samma undertecknarorganisation för företagets självständiga regionala eller
operativa enheter. Man kan förfara på detta sätt om antalet arbetstagare, arbetsplatsens karaktär
och den egentliga förtroendemannens möjligheter att träffa arbetstagarna så kräver. Även
företagets samarbetssystem kan beaktas.
Även antalet förtroendemän avtalas separat för varje företag med beaktande verksamhetsområdet
och ovan nämnda omständigheter samt verksamhetsförutsättningarna, till exempel vad gäller
tidsanvändning enligt principerna i 7 §. Avtalet ingås mellan företaget och den undertecknande
organisationen eller den förtroendeman som den undertecknande organisationen har
befullmäktigat.
•

Tillämpningsanvisning, se bilaga
Ändringarna preciserar rätten till en distriktsorganisation för förtroendemännen.
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Förtroendemannaavtalet – tidsanvändning
7 § Befrielse från arbetet
…
Om det inte finns anledning att göra andra bedömningar är förtroendemannens personaldimensionerade befrielse
från arbetet beroende på antalet arbetstagare han eller hon företräder följande:
Antalet arbetstagare
2–4
5–25
26–50
51–100
101–200
201–300
301–800
800–

Befrielse timmar/tre veckor
2–6 h
3–7 h
7–11 h
11–15 h
14–20 h
18–28 h
26–52 h
helt befriad från arbetet

• Tabellen gäller framöver förtroendemän oavsett arbetsuppgifter och
befrielsetiderna har ökat.
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Förtroendemannaersättningar
Ersättningarna till förtroendemän, huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs från
och med 1.8.2020 med 5 procent eller minst enligt nedanstående tabeller.
Ersättning till förtroendemän fr.o.m. 1.8.2020:
Antal representerade arbetstagare
2–4
5–25
26–50
51–100
101–200
201–300
301–

€/mån.

24
47
54
65
79
119
140

Ersättning till huvudförtroendemän: Från och med 1.8.2020 100 €
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Ersättning till arbetarskyddsfullmäktige:
Ersättning till arbetarskyddsfullmäktige fr.o.m. 1.8.2020:
Antal representerade arbetstagare
20–29
30–100
101–200
201–300
301–

€/mån.

25
40
55
72
89
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Arbetarskyddsfullmäktige – befrielse från arbetet
• Ny bestämmelse om befrielse från arbetet för
arbetarskyddsfullmäktige

8. Arbetsgivaren ska ge arbetarskyddsfullmäktige befrielse från ordinarie
arbetsuppgifter för en rimlig tid som behövs för att utföra sina uppgifter som
arbetarskyddsfullmäktige, förutom då detta tillfälligt inte är möjligt på grund av
godtagbara orsaker.
Vid fastställande av befrielsetiden beaktas antalet representerade arbetstagare,
arbetsplatsens geografiska omfattning, antalet arbetsställen och typen av arbete
som utförs, faktorer kring arbetets organisering som påverkar arbetsmängden för
arbetarskyddsfullmäktige samt andra risker, olägenheter och belastningsfaktorer
som påverkar arbetstagarnas säkerhet samt fysiska och psykiska hälsa i
enlighet med arbetarskyddslagen.
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Protokollet för personliga assistenter – löner
• Ny förtydligande bestämmelse om löner till personliga
assistenter:
Löner
Löneavtalet och lönegrupperingen för den privata
socialservicebranschen tillämpas på personliga assistenters arbete.
Personliga assistenter placeras i regel i lönegrupperna A, B eller C
beroende på arbetets krav i fråga om kompetens, utbildning och
självständighet.
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Protokollet för personliga assistenter – arbetsskift
• Ny tillämpningsanvisning för när ett arbetsskift ändras eller ställs in:
Tillämpningsanvisning: Arbetsgivaren och arbetstagaren bör komma
överens om nya tidpunkter för inställda arbetsskift som passar båda
parter. Arbetsgivaren har slutgiltig beslutanderätt i fråga om alternativa
tidpunkter. Arbetstagaren kan endast bli utan lön vid plötsliga
ändringar av arbetsskift i det fall att arbetstagaren tackar nej till
samtliga för arbetsgivaren möjliga och ändamålsenliga nya tidpunkter.
Arbetsgivare som ställer in ett arbetsskift måste samtidigt erbjuda ett
nytt arbetsskift. Det nya skiftet måste placeras i samma
arbetsskiftsförteckning som det inställda skiftet. Om inget nytt
arbetsskift kan erbjudas ska lön enligt protokollbilagan betalas för
skiftet.
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Arbetsgrupper
1. Uppdatering av arbetstidshandboken Terveet ja tulokselliset
työajat.
2. Löneutredningsarbetsgruppen, statistikarbetsgruppen och
arbetsgruppen för reform av löneavtalet fortsätter enligt
överenskommelsen i underteckningsprotokollet 5.3.2018.
3. Parterna tillsätter en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna
att främja psykisk och fysisk arbetssäkerhet och upprätthålla
arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, förlänga
arbetskarriärerna och minska antalet sjukskrivningar.
Samtidigt kommer arbetsgruppen att utreda
tidsanvändningen för arbetarskyddsfullmäktige samt
arbetarskyddsorganisationens roll och funktion.
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Bedömning av förhandlingsresultatet
•
•
•
•
•

Kännbara löneförhöjningar som minskar skillnaden gentemot kommunsektorns löner.

•
•

Löneförhöjningarna följer den s.k. allmänna linjen.
Löneuppgörelsen är fokuserad på allmänna förhöjningar och inkluderar en höjning av den nedre gränsen för
tabellönerna för att minska skillnaderna något gentemot t.ex. kommunernas uppgiftsspecifika löner.

Konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning slopas utan någon separat
kompensation.

•

Genomförs enligt tidtabellen.

•
•

De nya bestämmelserna om arbetsavtal på viss tid ger bättre möjligheter att ingripa i händelse av
missförhållanden.
Ett antal preciserande ändringar vad gäller visstidsanställda.

•

Höjda ersättningar, förbättringar avseende tidsanvändningen och precisering av ett antal bestämmelser.

•

Utvecklingen gick i rätt riktning, men arbetet fortsätter i arbetsgruppen.

Förbättrad ställning för del- och visstidsanställda.

Förbättrade verksamhetsförutsättningar för personalrepresentanter.
Ett mer motiverande lönesystem
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