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1. Työehtosopimuksen uudistaminen 

 

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen 

uudistamisesta seuraavalla tavalla: 

 

2. Sopimuskausi ja sopimuksen voimassaolo 

 

Sopimuskausi alkaa 16.3.2020 ja päättyy 28.2.2022. Sopimus jatkuu 28.2.2022 

jälkeen vuoden kerrallaan, mikäli työehtosopimusta ei irtisanota viimeistään yhtä 

kuukautta ennen sen päättymistä.  

 

3. Palkantarkistukset 2020  

 

3.1. Palkankorotukset henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehto-

sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle: 

 

• Yleiskorotus:  

Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen 

jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %.   

 

 

3.2. Palkankorotukset vuokratyöntekijöille: 

 

• Yleiskorotus: 

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 

1.6.2020 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,3 %. 

 

 

3.3. Taulukkopalkat 1.6.2020 lukien: 



 

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2020 lukien seuraavasti 

 

• Kuukausipalkat: 

Taulukkopalkkoja korotetaan 1,3 %.  
 

• Tuntipalkat: 

Tuntitaulukkopalkat saadaan jakamalla uudet yleiskorotuksella korotetut kuukau-

sipalkat luvulla 158. 

 

 Vähimmäispalkat 1.6.2020 lukien ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2). 

 

4. Palkantarkistukset 2021  

 

4.1. Palkankorotukset henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehto-

sopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle: 

 

• Yleiskorotus:  

Henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2021 tai lähinnä sen 

jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,2 %.   

 

• Paikallinen erä:  

Henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuk-

sen piirissä olevalle henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen lisäksi 0,8 % suuruinen 

paikallinen erä 1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden 

alusta lukien, joka lasketaan maaliskuun 2021 palkkaerästä. Tämän allekirjoitus-

pöytäkirjan liitteenä on ohje paikallisen erän jakamiseksi (Liite 1).  

 

Palkankorotukset vuokratyöntekijöille: 

 

• Yleiskorotus: 

Vuokratyöntekijöiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 

1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien  

2,0 %. 

 

Vuokratyöntekijät saavat koko korotuksen yleiskorotuksena eli heille ei jaeta pai-

kallista erää. 

 

4.2. Taulukkopalkat 1.5.2021 lukien: 

 

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2021 lukien seuraavasti 

 

• Kuukausipalkat: 

Taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 %. 

 

• Tuntipalkat: 

Tuntitaulukkopalkat saadaan jakamalla uudet yleiskorotuksella korotetut kuukau-

sipalkat luvulla 158. 

 

Vähimmäispalkat 1.5.2021 lukien ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (Liite 2). 
  



5. Henkilöstön edustajien palkkiot 

 

Luottamusmiehelle maksettavaa korvausta korotetaan 1.6.2020 tai lähinnä sen jäl-

keen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,3 %. Uudet euromäärät merkitään 

työehtosopimukseen.  

 

6. Tekstimuutokset 

 

6.1. Työaikamääräykset 

 

- Muutetaan TES 17 § Viikoittainen vapaa-aika 2. kohtaa seuraavasti: 

 

“2. Tämä vapaa-aika on sijoitettava sunnuntain yhteyteen. Vapaa-aika voidaan antaa 

muunakin viikonpäivänä, jos  

  

▪ se käyttäjäyrityksen työaikajärjestelmän mukaan on tarpeellista tai  

▪ työtä tehdään sen laadun vuoksi kaikkina viikon päivinä tai 

▪ toimihenkilöä tarvitaan tilapäisesti työhön työn säännöllisen kulun turvaa-

miseksi tai 

▪ siitä sovitaan työaikalain mukaisesti.  

 

Viikkolevon katsotaan toteutuvan myös silloin, kun viikkolepo jakautuu kahden vii-

kon puolelle, kunhan enin osa viikkolevosta sijoittautuu sen viikon puolelle, jonka 

viikkolevosta on kyse.”  

 

− Muutetaan TES:sta “viikottainen vapaa-aika” -termi uuden työaikalain mukaiseksi 

“viikkolepo” 

 

- Lisätään TES 19 § Ylityö uusi 9. kohta: 

 

“9. Työaikalain 18 §:n mukaisena työajan enimmäismäärän tasoittumisjaksona voi-

daan käyttää 12 kuukautta.”  

 

- Muutetaan TES 12 § Säännöllinen työaika 1. kohtaa seuraavasti: 

 

“Säännöllinen työaika on enintään 7h 30min (7,5 h) päivässä ja 37,5 tuntia vii-

kossa.” 

 

- Muutetaan TES 12 § Keskimääräinen säännöllinen työaika kuulumaan seuraavasti: 

 

“1. Työnantaja voi järjestää työajan keskimääräisenä.  

  

Tasoittumisjaksona voidaan käyttää enintään 52 viikkoa, jonka aikana viikkotyöajan 

tulee tasoittua keskimäärin enintään 37,5 tuntiin. Työajan tulee lyhentyä tähän mää-

rään noudattamalla käyttäjäyrityksen työaikajärjestelmää tai sopimalla erikseen asi-

asta työnantajan ja toimihenkilön välillä. Toimihenkilön säännöllinen työaika ei saa 

ylittää 8 tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa. 

  



Jos yrityksen kausivaihteluista tai vastaavista yrityksen toiminnallisista syistä on pe-

rusteltua, työnantaja voi järjestää työajan keskimääräiseksi siten että, säännöllinen 

työaika ei minään vuorokautena saa ylittää 10 tuntia vuorokaudessa tai 48 tuntia 

viikossa Tällöin tasoittumisjakson enimmäispituus on 26 viikkoa.  

Työehtosopimuksen 40 §:n mukaan paikallisesti sopien säännöllinen työaika voi-

daan järjestää siten, että työaika ei minään vuorokautena saa ylittää 12 tuntia vuoro-

kaudessa tai 55 tuntia viikossa. 

  

2. Käytettäessä keskimääräistä työaikaa tai jaksotyötä työnantajan on laadittava en-

nakolta työajan tasaamisjärjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen 

työaika tasoittuu keskimäärään. Toimihenkilö voidaan sijoittaa myös käyttäjäyrityk-

sen työaikajärjestelmään. Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo työaikalain 35 

§:n mukaisesti.  

  

3. Työajan järjestäminen sopimalla 

  

Säännöllistä vuorokautista työaikaa voidaan, jos siitä etukäteen sovitaan, tilapäisesti 

pidentää enintään tunnilla. Tällöin työajan tulee tasoittua kolmen viikon aikana enin-

tään 37,5 tuntiin viikossa. Pidennyksestä on sovittava viimeistään pidennettyä työ-

päivää edeltävänä työpäivänä.” 

 

- Muutetaan TES 18 § Lisätyö seuraavasti: 

 

“1. Lisätyötä on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 8 tuntiin saakka päivässä 

ja 40 tuntiin saakka viikossa.  

  

2. Lisätyöstä maksetaan yksinkertainen tuntipalkka 7 h 30 min (7,5 tuntiin) saakka 

päivässä ja 37,5 tuntiin saakka viikossa. Tämän jälkeen tehdyt lisätyötunnit (30 mi-

nuuttia eli 0,5 tuntia päivässä tai 2,5 tuntia viikossa) korvataan 50 %:lla korotetulla 

palkalla.   

  

3. Kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden lisätyöstä maksettavan tuntipalkan määrä 

lasketaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 158, kun työaika on keskimäärin 37,5 

tuntia viikossa. Jos työaika on tätä lyhyempi, lasketaan jakaja 37,5 tunnin ja nouda-

tetun työajan suhteessa. 

  

4. Lisätyöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan 

vastaavaan vapaa-aikaan säännöllisenä työaikana. Tällöin se on korotettava niillä 

prosenteilla, joilla se olisi korotettu, jos se olisi korvattu rahana. 

  

5. Lisätyön teettäminen työvuoroluettelon mukaisena vapaapäivänä edellyttää toimi-

henkilön suostumusta.” 

 

- Muutetaan TES 19 § 8. kohta seuraavasti: 

 

”8. Kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ylityöstä maksettava tuntipalkka lasketaan 

jakamalla kuukausipalkka luvulla 158, kun työaika on keskimäärin 37,5 tuntia 



viikossa. Jos työaika on tätä lyhyempi, lasketaan jakaja 37,5 tunnin ja noudatetun työ-

ajan suhteessa.” 

 

6.2. Yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluajan laskenta 

 

Lisätään uusi TES X §: “Yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluajan laskenta” 

 

Tätä TES X §:ä voidaan soveltaa tämän sopimuksen osapuolena olevan työnantajalii-

ton jäsenyritysten työntekijöitä koskeviin neuvotteluihin. 

 

“Jos työnantajalla syntyy tarve irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa työntekijöitä ta-

loudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtu-

vista syistä, yhteistoimintalain (334/07) soveltamisalan piiriin kuuluvan työnantajan 

on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä kuitenkin tässä kohdassa sovituin 

poikkeuksin.  

Yhteistoimintalaki ei ole työehtosopimuksen osa. Tämän kohdan määräyksillä poike-

taan lain vastaavista kohdista. 

Yhteistoimintalain soveltamispiirissä olevan työnantajan harkitessa työntekijän irtisa-

nomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista taloudellisista, tuotannollisista tai työn-

antajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä yhteistoimintavelvoitteet 

katsotaan yhteistoimintalain 45 §:n neuvotteluesityksen antamista ja 51 §:n neuvot-

teluvelvoitteen täyttymistä koskevista säännöksistä poiketen täytetyksi, kun neuvot-

teluja on käyty yhteistoimintalaissa edellytetyllä tavalla kirjallisen neuvotteluesityk-

sen tekemisen jälkeen ja etukäteen annettujen tietojen pohjalta yhteistoimintalain 

51 §:n mukaan määräytyvän neuvotteluajan, jollei lain nojalla ole sovittu muusta 

neuvotteluajasta.” 

 

6.3. Vuosiloma 

 

Lisätään TES 35 § kohtaan 1: 

 

“Vuosilomapalkka maksetaan yrityksen säännönmukaisina palkanmaksupäivinä, ellei 

paikallisesti ole sovittu toisin. 

Muutos astuu voimaan 2.5.2021 alkavasta lomakaudesta lukien.” 

 

6.4. Henkilöstön edustajan asema 

 

Lisätään luottamusmiessopimuksen 4 §:n 7 kohtaan sana ”luottamusmiesehdok-

kaaseen” eli laajennetaan ehdokassuoja koskemaan myös luottamusmiestä ja muu-

tettuna kohta kuuluu seuraavasti: 

 

”Työsuhdemääräyksiä sovelletaan myös pääluottamusmies- ja luottamusmiesehdok-

kaaseen, jonka asettamisesta on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti. Ehdokassuoja 

alkaa aikaisintaan kolme kuukautta ennen pääluottamusmiehen ja luottamusmie-

hen toimikauden alkua ja päättyy muiden kuin valituksi tulleen osalta vaalin järjestä-

jän todettua vaalituloksen.” 

 

 



7. Muut asiat 
 

Osapuolet tarkastelevat vuosittain mahdollisuuksia tehdä peruskoululaisten ja lukiolais-

ten kanssa kulloinkin voimassa oleva ”Tutustu työelämään ja tienaa” -tai vastaava sopi-

mus.  

 

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, että kilpailukykysopimuksen mukaisten ns. Kiky –

tuntien poistuessa muutetaan työehtosopimus siten, että Kiky-tuntien myötä tulleet muu-

tokset työehtosopimukseen palautetaan Kikyä edeltävään aikaan.  

 

 

 

Helsingissä 16. maaliskuuta 2020 
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LIITE 1 

 

Henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston henkilökunnalle jaettava paikallinen erä 

vuonna 2021 

 

Yrityskohtaisen erän (paikallinen erä) tavoitteena on tukea palkanmuodostuksen kannusta-

vuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja tuottavuuden kehittymistä yrityksissä yksilöta-

solla erisuuruisina toteutettavilla palkankorotuksilla.  

 

Henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä 

olevalle henkilöstölle jaetaan yleiskorotuksen 1,2 % lisäksi 0,8 %:n suuruinen paikallinen erä 

1.5.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 

 

Vuokratoimihenkilöt saavat koko palkankorotuksen (2,0 %) yleiskorotuksena, joten heille ei 

jaeta paikallista erää. 

 

Paikallinen erä on osa työehtosopimuksen mukaista palkankorotusta ja jaetaan kaikissa yri-

tyksissä. Kyse ei ole määräaikaisesta korotuksesta, vaan se on pysyvä palkkaerä.  

 

Neuvotteluiden käyminen ja paikallisen erän jakamisen periaatteet 

 

Neuvottelut käydään työnantajan edustajan ja luottamusmiehen/valtuutetun välillä. Jos työ-

paikalla ei ole valittu luottamusmiestä/valtuutettua, työntekijät voivat keskuudestaan valita 

edustajan paikallista erää koskeviin neuvotteluihin. Jos työntekijät eivät valitse edustajaa, 

työnantaja voi neuvotella kaikkien toimihenkilöiden kanssa yhteisesti paikallisen erän jakami-

sen periaatteista.  

 

Neuvotteluryhmän kesken neuvotellaan niistä periaatteista, joilla paikallinen erä jaetaan. 

Neuvotteluissa myös todetaan jaettavissa oleva paikallisen erän euromäärä, jos toimihenki-

löiden lukumäärä omassa toimistossa on vähintään viisi. Tavoitteena neuvotteluissa on 

päästä yhteisymmärrykseen erän jakamisen periaatteista, jotka voivat olla joko henkilökohtai-

seen suoriutumiseen tai tehtävän vaativuuteen liittyviä tekijöitä, kuten esim. osaaminen, mo-

nitaitoisuus, palveluhenkisyys, vastuu, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, työtulos, ammatin-

hallinta, sitoutuneisuus ja huolellisuus. 

 

Neuvotteluryhmän tulee kokoontua vähintään kerran ja kokouksesta tulee tehdä henkilöstölle 

tiedotettava pöytäkirja. Pöytäkirjaan kirjataan osapuolten näkemykset perusteluineen. Neu-

votteluihin osallistuvat henkilöt varmentavat pöytäkirjan allekirjoituksellaan. 

 



Miten jaettava euromäärä lasketaan 

 

Jaettava euromäärä lasketaan yrityksen työehtosopimuksen piirissä olevan oman toimisto-

henkilöstön maaliskuun 2021 palkkasummasta. Palkkasummassa otetaan huomioon myös 

osa-aikainen henkilöstö. Tarkoitus on, että palkkasummassa on mukana kaikkien työehtoso-

pimuksen soveltamisalan piirissä olevien toimihenkilöiden palkat. 

 

Palkkasummaan otetaan mukaan kunkin henkilön osalta kuukausittain maksettava ennakon-

pidätyksen alainen bruttopalkka luontoisetuineen. Huomioon otetaan säännölliseltä työajalta 

maksettu palkka ilman erillisiä lisiä. 

 

Myös mahdolliset sairausajalta ja äitiysvapaan ajalta maksetut palkat otetaan huomioon. Jos 

sairauslomalla tai äitiysvapaalla olevalla on sijainen, sijaisen palkka otetaan huomioon palk-

kasummaa laskettaessa, jos samaan aikaan ei makseta palkkaa vakituiselle toimihenkilölle.  

 

Päätökset paikallisen erän kohdentamisesta ja korotusten maksamisajankohta 

 

Ellei neuvotteluja ole käyty tai niissä ei ole päästy yksimielisyyteen 31.3.2021 mennessä, pai-

kallisesta erästä 0,40 % jaetaan yleiskorotuksena kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville 

toimihenkilöille. Työnantaja päättää jäljelle jäävän 0,40 % erän jakamisen periaatteista ja 

kohdentamisesta. Korotukset maksetaan 1.5.2021 lukien. 

 

Työnantajan tulee tiedottaa henkilöstölle, millä periaatteilla paikallinen erä on jaettu, mikä on 

ollut jaettava euromäärä ja kuinka monelle toimihenkilölle korotus on jaettu. Jos yrityksen 

omassa toimistossa on alle viisi työehtosopimuksen piirissä olevaa toimihenkilöä, työnantaja 

tiedottaa vain paikallisen erän jakamisessa toteutetuista periaatteista. Tiedottamisessa on 

otettava huomioon yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain säännökset eikä siitä 

saa ilmetä, kenelle yksittäiselle henkilölle korotus on annettu. 

 
 
  

 


