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Työehtosopimusten haasteet ja kehittäminen,  

miten saadaan kaikki hyöty irti? 

 

- Case: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes 
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Yksityisen laboratoriolan toimihenkilöiden tes 

• Voimassaolo 1.6.2014 – 31.1.2017 

 

• Sopijaliitot PALTA, YTN ja PRO 

 

• Tes koskee toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä yksityisen laboratorioalan 

palveluksessa 

 

• Alan erityispiirteet, mm. firmojen saamat ulkoistukset, liiketoimintakaupat 

 

• Tessin piiriin kuuluu n. 500 työntekijää 

 

• Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tessissä jäsenpohja on vahvistunut 
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Miksi tes, mihin tessiä ylipäänsä aloilla tarvitaan? 

• Alakohtaiset tarpeet, miten järjestäydytty puolin ja toisin 

 

• Tes-työllä alan edustajat vaikuttavat itse omaan alaan 

 

• Tes on sopijaliittojen vakioehto se selventää alan työsuhteita 

 

• Tes-osapuolet ovat erikoisosaajia 

 

• Tes on ikään kuin tarkistuslista, kattavat työsuhdenormit ja ratkaisut 

 

• Tes vähentää työsuhdelinjausten tarvetta työpaikkatasolla 

 

• Yhtenäistää alan työmarkkinoita ja vaikuttaa kilpailutilanteeseenkin 

 

• Tessin proaktiivisuus suhteessa naapuritesseihin 

 

 

  

 

VT Anssi Rautiainen 

23.10.2014 



4 

Mitkä seikat vaikuttavat yleisesti työehtosopimukseen? 

• Toimiala: onko nousussa, stabiili vai ”auringonlaskuala” 

 

• Ehtoevoluutio ja sopimishistoria 

 

• Alan työvoimarakenne, henkilöstöryhmät 

 

• Markkinavaikutus, yksityinen vrt. julkinen, kilpailun taso 

 

• Naapuritessit, jopa ”kaapparitessit” 

 

• Mahdolliset erimielisyydet ja alan luonne 

 

• Sopijaliittojen rooli ja tahtotila 
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Mitkä ovat keskeisiä ehtokokonaisuuksia? 

• Työnjohto-oikeus 

 

• Sopimismandaatti työpaikoille 

 

• Työaikamääräykset 

 

• Palkanosat 

 

• Sosiaaliset määräykset 

 

• Työpaikan yhteistoiminta 

 

• Työsuhdeturva 

 

• Tes-työryhmät 
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Työnjohto-oikeus ja tes 

• Työnjohto-oikeus työn suoritustapaan, laatuun ja laajuuteen sekä aikaan ja paikkaan  

 

• Tietyissä rajoissa oikeus yksipuolisesti muuttaa mm. työtehtäviä, -paikkaa ja -aikaa 

 

• Olennainen ehto vai ei, pysyvä vai tilapäinen muutos? 

 

• ”Väljästi vai tiukasti kirjoitettu” ehto, onko ehto sanktioitu? 

 

• Työnantajalla on oikeus johtaa, jakaa ja valvoa työtä, tes 2 § 

 - Tulkintaetuoikeus 

 

• Tes ei rajaa työnjohto-oikeutta, esim. työaikamääräykset tai ulkopuolisen työvoiman 

käyttö 

 

• Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes on mahdollistava 
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Sopimismandaatti työpaikoille 

• Paikallinen sopiminen siihen viitatuista määräyksistä, tes 30 § 

 - Säännöllinen työaika, tes 8.1 § 

 - Paikallinen sopiminen keskimääräisestä työajasta tai 50 t viikosta, tes 8.2 § 

 - Lisätyön sopiminen ns. joustovapaaksi, tes 9 § 

 - Ylitöiden tarkastelujakson enimmäiskeston sopiminen vuodeksi, tes 10 § 

 - Ylityön sopiminen ns. joustovapaaksi, tes 10 § 

 - Sunnuntaityö sopimalla vastaavaksi vapaaksi, tes 11 § 

 - Sopiminen jatkuvasti samassa vuorossa työskentelystä, tes 12 § 

 - Vuorokausilevosta sopiminen, tes 13 § 

 - Lomarahan sopiminen eriksi tai vastaavaksi vapaaksi, tes 19.3 § 

 - Työkyvyttömän korvaavasta työstä sopiminen, tes 20.4 § 

 - Matkustussäännön sopiminen, tes 24.7 § 

 - Allekirjoittajaliittojen suostumuksella voidaan sopia muunlaisesta HEKO:sta 

 

• Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes on hyvinkin joustava, vertailtaessakin 
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Työaikamääräykset 

• 7,5 t päivässä ja 37,5 t viikossa lähtökohtana 

 

• Keskimääräinen säännöllinen työaika, tasautuminen tessin säännöllisen työaikaan 

 - Tasautumisaika 6 vk, 9 vk tai 1 v 

 

• Vuorotyö ja keskeytymätön 3-vuorotyö 

 

• Varallaolo, josta etusijalla tes 18.2 §vapaamuotoinen varallaolo 

 

• Etätyötä koskeva ohjeistus 
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Palkanosat 

• Lähtökohtana kuukausipalkka, tes 7 §jakajat päivä- tai tuntipalkoiksi 

 

• Lisätyö ”prosentiton” 

 

• Ylityöt:  

 - Vuorokautinen 2 x 50 %, loput 100 % 

 - Viikoittainen 8 x 50 %, loput 100 % 

 

• Sunnuntaityöstä ja eräiden pyhien töistä tuplapalkka, tes 11 § 

 

• Vuorotyö: 

 - Iltavuoro 15 %, kuitenkin vähintään 155 s / t 

 - Yövuoro 30 %, kuitenkin vähintään 310 s / t 

 

• Palkkausjärjestelmässä nykyisellään 6 TVL-porrasta, vähintään 1,5 prosentin HEKO 

sekä mahdollinen palvelusaikalisä 3, 5 ja 8 v portailla 
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Sosiaaliset määräykset 

 

• Lepoajat ja viikkolepokorvaus, tes 13 § 

 

• Arkipyhäviikot ja vapaapäivät, tes 15 § 

 

• Vuosiloma vuosilomalain mukaisesti, lomaraha 50 % vuosilomapalkasta, vain eräissä 

eläköitymistilanteissa myös lomakorvauksesta lomaraha 

 

• Työkyvyttömyysajan palkka alussa 50 % - 5 v työsuhdekertymällä 3 kk, ns. saman 

sairauden mahdollinen uusiutuminen 30 pv kuluessa vaikuttaa miinustavasti 

 

• Lääkärintarkastukset, lyhyt tilapäinen vapaa 

 

• Äitiysvapaalta 3 kk palkka ja isyysvapaalta 5 pv palkka, työhistoriakriteeri 6 kk 

 

• Työajan lyhennys yksi- ja kaksivuorotyössä 
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Työpaikan yhteistoiminta 

• Kokoontumisoikeus työpaikalla, tes 29 § 

 

• Paikallinen sopiminen, tes 30 § 

 

• Neuvottelujärjestys, tes 31 § 

 - 1. työpaikkataso, 2. liitot, 3. työtuomioistuin 

 

• Yhteistoimintasopimus: 

 

 - Voidaan sopia yhteistyöelimestä yt-, työsuojelu-, työterveyshuolto- ja tasa-

 arvoasioihin 

 - Luottamusmiesmääräykset  

 - Työsuojeluyhteistoiminta ja työsuojeluvaltuutettu 

 - Ammatillinen koulutus, yhteinen koulutus, ammattiyhdistyskoulutus 
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Työsuhdeturva 

• Lomautusmääräykset, tes 5 § 

 

 - Ilmoitusajat 1-2 kk (rajana vähintään 1 v työsuhde) 

 

 - Voidaan lomautustilanteessa sopia paikallisesti toisin luottamusmiehen kanssa 

 

 - Luonteeltaan tilapäisen enintään 4 kk työn tarjoutuessa voidaan siirtää 

 lomautuksen alkamista tarvitsematta noudattaa uuttaa lomautusilmoitusaikaa 

 

 - Työnantaja ja työntekijä saavat sopia lomautuksen tilapäisesti keskeyttämisestä 

  

• Irtisanomisajat, tes 4 § 

 

 - Yleiset 14 pv – 6 kk ja 14 pv – 1 kk 

 

 - Ns. takaisinottovelvoitteesta saadaan sopia irtisanomisen yhteydessä 

 

• Koeaika, tes 3.1 §on  tyypillinen 
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Tes-työryhmät 

• Ns. jatkuvan neuvottelun periaate 

 

• Palkkausjärjestelmätyöryhmä, ollut käynnissä 

 

• Työehtosopimuksen määräysten sukupuolivaikutusten määrittäminen 

 

• Työryhmä tessin selventämisestä ja ajantasaistamisesta (valmis) 
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Neuvottelukulttuuri 

• Yhteydenpito ollut toistuvaa ja asiallista 

 

• Neuvottelijat tunnistavat alan osaamiskriteerit ja bisneksen kehityssuunnan 

 

• Tes-ratkaisut olleet vuosien varrella laajahkoja, välituloksia myös 

palkkausjärjestelmätyöryhmästä 

 

• YTN:n neuvottelijat juuri vaihtuneet 

 

• PRO:lla oli välillä neuvottelijavaihdos 

 

• Ei ole ollut kriisineuvotteluja 

 

• Sopimuskaudellakin on tehty yhteisiä tulkintalinjauksia 
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Normaalisitova tes, mikä se on? 

• Koskee vain PALTAn jäsenyrityksiä 

 

• On PALTAn jäsenten osalta etusijalla, sivuuttaa mahdollisen muun liiton yleissitovan 

tessin 

 

• Ei määritä oikeusasemaa, ei anna suojaa PALTAan kuulumattomille yrityksille 

 

• Normaalisitovuus voi joidenkin mukaan rajoittaa PALTAn jäseneksi hakeutumista  

 

• Huomio: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes on ns. yleissitova 
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Yleissitova tes, onko sen jotain enemmän? 

• Koskee niin PALTAn jäseniä kuin PALTAan kuulumattomiakin yrityksiä 

 

• On tunnetumpi ja näkyvämpi, vahvistaa toimialaa enemmän 

 

• Vahvistaa tarvetta järjestäytyä PALTAn jäseneksi, positiivinen kierre 

 

• Ennalta estää enemmän ”kaapparitessien” vaatimuksia, vrt. normaalisitova 

 

• Tyypillisesti ehtoevoluutio on kehittyneempi kuin normaalisitovassa 

 

• Huomio: Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden tes on ns. yleissitova 
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         K I I T O S 

 

 

www.palta.fi > Jäseneksi 

 

 

Anssi Rautiainen, asiantuntija, varatuomari (VT) 

040 5198 335 

anssi.rautiainen@palta.fi 
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