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Mihin tarvitaan edunvalvontaa vuonna 2021?

❖ Sopimus- ja neuvottelujärjestelmät horjuvat: 
Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden ratkaisut…

❖ Kolmikanta horjuu: paikallinen sopiminen, Sipilän 
hallituksen pakkolait ja irtisanomisturvan heikentäminen… 

❖ Korona-pandemia: valmiuslain käyttöönotto, 
väärinkäytökset…

❖ Alan isot ongelmat: työolot ja palkkaus.



Mitä näistä sinulla olisi ilman tes-edunvalvontaa?
❖ Palkankorotukset 

❖ Pitkät vuosilomat

❖ Lomaraha

❖ Oikeus vähimmäispalkkaan

❖ Viikonloppu- ja iltatyön korvaukset

❖ Palkka max 3-4 kuukauden sairausajalta 

❖ Palkka äitiys- isyysvapaan ajalla

❖ Sairaan lapsen hoidon aikainen palkka

❖ Päiväraha ja kilometrikorvaukset työmatkalta

❖ Luottamusmiehet apunasi työpaikalla

❖ Työntekijän ryhmähenkivakuutus

❖ Jne…



Edunvalvonnan näkökulmasta asiat eivät 
koskaan tule valmiiksi: 

Taistelemme olemassa olevien etujen 
säilyttämiseksi ja tavoittelemme entistä 
parempia työehtoja ja työelämää.
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Miten Tehyn tavoitteet toteutuivat 
neuvottelukierroksella 2020?

Tehyn kärkitavoitteet neuvottelukierroksella 2020:

❖ Vähintään yleisen linjan mukaiset palkankorotukset

❖ Kiky-työajanpidennyksen poistaminen 

❖ Sote-sopimuksen voimaansaattaminen (julkinen sektori)

❖ Palkkatasa-arvon edistäminen
➢ Useita isoja kärkitavoitteita

➢ Muiden palkansaajajärjestöjen tuki puuttui

➢ Korona =) vaikutus Suomen/maailman talouteen, epävarmuuden 
lisääntyminen  



10.5.2021 6

Nykyinen sopimusrakenne

Tekniset, 6 %
n. 23 700

Tunti-
palkkaiset, 1 %

n. 6 300

Lääkärit, 4 %
n. 17 300

Muut, 
0 %

n. 900
Opetusala, 15 %

n. 61 800

KVTES, 74 %
n. 312 000

mm. koulutettu hoitohenkilöstö, 
varhaiskasvatuksen henkilöstö, 
hallinto, toimistotehtävät, IT, 

kiinteistöpalvelut, kirjastotoimi, 
ruokahuolto, maatalouslomitus 

ym.
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KVTES, 29 %
n. 122 300

mm. Varhaiskasvatuksen 
hoitajat, hallinto, 

toimistotehtävät, IT, 
kiinteistöpalvelut, kirjastotoimi, 
ruokahuolto, maatalouslomitus 

ym.

Sote, 41 %
n. 173 500 

Valtaosa Tehyn ja SuPerin jäseniä 

Opetusala, 19 %
n. 78 100

Tekniset, 6 %
n. 23 700

Tunti-
palkkaiset, 1 %

n. 6 300

Lääkärit, 4 %
n. 17 300

Muut, 
0 %

n. 900

TS ja TTES yht. n. 30 000, 7%

1.9.2021 kuntapuolen sopimusrakenne
Sopimusalat yhteensä n. 422 200

173500

122300

78100

23700

6300 17300 900

SOTE, 41 %
KVTES, 29 %
OVTES, 19 %
TS, 6 %
TTES, 1%
LS, 4 %
MUUT, 0 %



Uusi SOTETES suurimmat nimikkeet

1. Sairaanhoitaja
2. Lähihoitaja
3. Terveydenhoitaja
4. Ohjaaja
5. Osastonsihteeri
6. Laitoshuoltaja
7. Sosiaalityöntekijä
8. Hoitaja
9. Perushoitaja
10. Fysioterapeutti

11. Sosiaaliohjaaja
12. Hammashoitaja
13. Laboratoriohoitaja
14. Röntgenhoitaja
15. Kätilö
16. Psykologi
17. Välinehuoltaja
18. Sairaalahuoltaja
19. Ensihoitaja
20. Osastonhoitaja, sairaalassa
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SOTE-sopimus tulee voimaan 1.9.2021

❖ 1. sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022.

❖ Alustava liitejako (ei voimaan vielä 1.9.2021):
➢ Liite 1: Johto-, esimies-, erityisasiantuntijatehtävät sekä hinnoittelemattomat 

muut asiantuntijatehtävät

➢ Liite 2: Hoito- ja hoiva-alan asiantuntijatehtävät

➢ Liite 3: Hoito- ja hoiva-alan ammattitehtävät

➢ Liite 4: Sosiaalityön ja sosiaalihuollon asiantuntijatehtävät

➢ Liite 5: Soten peruspalvelutehtävät

❖ Uusien määräysten tulee olla sovittuna 31.8.2021 mennessä. 
➢ Mikäli osapuolet eivät saa sovittua uusia määräyksiä, noudatetaan KVTES-

sopimuksen ehtoja 

❖ Edunvalvonnan katse jo neuvottelukierroksessa 2022



Esimiesten ja johtajien tavoitekysely 
neuvottelukierrokselle 2022 / 
kuntasektori

Palkkaus
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76,0 %

55,0 %

0,0 %

1,3 %

5,7 %

29,7 %

0,0 %

0,0 %

2,9 %

0,0 %

0,3 %

1,0 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 %

Palkkatason korottaminen (esim. tasa-arvoerä tai
pidempiaikainen palkkaohjelma)

Työn vaativuuden arviointia koskevien määräysten
muuttaminen niin, että järjestelmä tunnistaa ja ottaa huomioon

työn vaativuudessa tapahtuvat muutokset paremmin

Työkokemuslisää koskevien työehtosopimuksen määräysten
selkeyttäminen (minkälainen työkokemus luetaan hyödyksi) ja

parantaminen

en osaa sanoa ei lainkaan tärkeä jonkin verran tärkeä tärkeä erittäin tärkeä
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Valitse tavoitteen tärkeys esihenkilötyössä



37,2 %

14,2 %

44,5 %

52,7 %

31,8 %

45,8 %

41,3 %

39,3 %

42,1 %

31,8 %

48,3 %

40,8 %

18,3 %

38,2 %

12,9 %

12,7 %

17,1 %

12,4 %

1,6 %

6,0 %

0,5 %

2,6 %

2,3 %

0,5 %

1,6 %

2,3 %

0,0 %

0,3 %

0,5 %

0,5 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

Vastuu yksikön budjetista

Budjettivastuun euromäärä

Lisä-, erikoistumis- tai täydennyskoulutus, kun siitä on hyötyä työtehtävässä

Alaisten määrä

Yhteistyövaatimus muiden hallinnonalojen ja palvelun tuottajien kanssa

Esimiestyön merkitys toiminnan tuloksellisuudessa ja toimintaedellytysten luomisessa (esim.
kustannustehokkaiden hoitomenetelmien käyttöönoton kehittäminen, moniammatillisten tiimien

kehittäminen, tutkimustulosten hyödyntäminen ja vaikuttavien hoitomenetel

en osaa sanoa ei lainkaan tärkeä jonkin verran tärkeä tärkeä erittäin tärkeä
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Minkä alla olevien tekijöiden tulisi vaikuttaa 
esihenkilöiden palkkaukseen?



Työaika
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41,4 %

16,8 %

16,8 %

16,3 %

10,3 %

24,8 %

11,9 %

23,2 %

40,3 %

31,0 %

41,6 %

39,5 %

33,8 %

16,8 %

39,3 %

31,5 %

41,1 %

40,3 %

16,5 %

31,3 %

29,7 %

36,2 %

27,9 %

26,9 %

35,9 %

23,5 %

14,7 %

8,5 %

7,2 %

6,0 %

10,9 %

42,4 %

7,5 %

13,5 %

5,2 %

2,1 %

2,6 %

3,1 %

8,0 %

2,8 %

2,6 %

1,5 %

7,2 %

7,0 %

2,6 %

0,0 % 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 %

Ruokailu joutuisasti työn ohessa mahdolliseksi kaikissa työaikamuodoissa

yövuoroluetteloa koskevien määräysten parantaminen (esim. muuttaminen
vain sopimalla, muuttamisesta rahakorvaus)

Varallaolomääräysten parantaminen (esim. käytön rajoittaminen,
varallaolokorvauksen korottaminen)

Korvaus työhön liittyvään matkustamiseen kuluvasta ajasta (ns. matka-ajan
palkka)

Työasuun pukeutumiseen kuluvan ajan lukeminen työajaksi

Työntekijälle oikeus päättää lisä- ja ylityön korvausmuodosta (aika- vai
rahakorvaus)

Jaksotyössä viikkolepo (KVTES III luku 24§) annettava peräkkäisinä
vapaapäivinä

Oikeus arkipyhälyhennykseen kokonaisena vapaapäivänä myös jaksotyössä

Ylityö- ja/tai epämukavan työajan korvauksiin korotukset

en osaa sanoa ei lainkaan tärkeä jonkin verran tärkeä tärkeä erittäin tärkeä
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Valitse työaikaan liittyvän tavoitteen tärkeys 
esihenkilötyössä



Muut määräykset
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5,1

4,8

4,8

4,5

3,4

3,1

2,3

0 1 2 3 4 5 6

Oikeus korvaukseen työvaatteiden ja/tai työkenkien hankkimisesta

Parannettava mahdollisuutta käyttää tilapäistä hoitovapaata myös yövuoroa tehtäessä (levon tarve)

Oikeus palkalliseen vapaaseen esim. 65-vuotispäivänä tai appivanhemman hautajaispäivänä

Oikeus palkalliseen adoptiovapaaseen (kuten äitiysvapaa)

Oikeus vuosilomaan myös arkipyhäviikkoina kaikissa työaikamuodoissa

Oikeus työnantajan maksamaan palkkaan ja vuosiloman kertymiseen tartuntatautilain 60 §:n mukaiselta karanteeniajalta (työntekijä ei
ole sairastunut eikä hänelle makseta sairasajan palkkaa)

Valmiuslain aikana käyttöön otettavat määräykset ylityön korvaamisesta, vuosiloman siirtämisen korvaamisesta ja irtisanomisajan
pidentämisen korvaamisesta ja toisiin tehtäviin siirtämisestä maksettavasta korvauksesta (ns. kriisiajan työehtosopimusmääräykse

keskiarvo

16

Valitse pudotusvalikosta tavoitteen tärkeys 
esihenkilötyössä
1 = tärkein, 7 = vähiten tärkein



Palkankorotukseen liittyvät 
tavoitteet
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4,4

3,5

3,1

2,3

1,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Muu

Paikallinen järjestelyerä ilman perälautaa (työnantaja viime kädessä päättää jaosta)

Keskustasolla sovittu tuloksellisuuteen perustuva palkankorotuserä (esim. kertaerä)

Paikallinen järjestelyerä perälaudalla (maksetaan yleiskorotuksena, jos jaosta ei päästä sopuun
työnantajan ja henkilöstön edustajien välisissä neuvotteluissa)

Yleiskorotus

Keskiarvo
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Mikä palkankorotustapa soveltuu parhaiten 
esihenkilötyöhön?
1 = tärkein, 5 = vähiten tärkein



Kiitos,että olet vastannut kyselyyn. 
Näillä evästyksillä suuntaamme 

neuvottelupöytään 2022!
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