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1. Konkurrenskraftsavtalet
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Konkurrenskraftsavtalet
– bakgrund, mål och förutsättningar
• Arbetsmarknadsorganisationerna uppnådde den 29.2.2016 ett
förhandlingsresultat om konkurrenskraftsavtalet och undertecknade
avtalet den 14.6.2016.
• Konkurrenskraftsavtalets bakgrund:
− Den exceptionellt långvariga lågkonjunkturen i den finska
ekonomin
− Den ökade arbetslösheten
− Skuldsättningen i de offentliga finanserna
− Finlands sämre framgångar på exportmarknaderna i förhållande till
jämförelseländerna
− Förlusten av internationell konkurrensförmåga
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Konkurrenskraftsavtalet
– bakgrund, mål och förutsättningar
• Målen med konkurrenskraftsavtalet:
− Öka konkurrenskraften för det finska arbetet och företagen
− Öka den ekonomiska tillväxten
− Skapa nya arbetstillfällen
− Främja en anpassning av den offentliga ekonomin
− Främja lokala avtal genom arbets- och tjänstekollektivavtal

•

En förutsättning för konkurrenskraftsavtalet är (har varit) att:
− det ersätter en del av de konkurrensfrämjande åtgärderna i
regeringens förslag (de så kallade ”tvångslagarna”)
− regeringen slopar de ytterligare nedskärningarna i utgifterna och
höjningarna av inkomstbeskattningen som var med som alternativ i
regeringsprogrammet
− regeringen genomför de inkomstskattelättnader som anges i
regeringsprogrammet.
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Konkurrenskraftsavtalet
– konkurrenskraftsavtalets innehåll
• Gällande kollektivavtal:
− Kollektivavtalen fortsätter att vara i kraft i 12 månader
− Inga ändringar i arbetsvillkoren rörande löner eller andra
kostnadspåverkande arbetsvillkor
− I kollektivavtalen har man enligt förfarandet för varje avtalsbransch
fått komma överens om en förlängning av den årliga arbetstiden
− I kollektivavtalen har man fått främja lokala avtal.
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Konkurrenskraftsavtalet
– konkurrenskraftsavtalets innehåll
• Arbetstagarnas socialförsäkringsavgifter höjs:
− arbetstagarnas arbetspensionsavgift höjs gradvis med sammanlagt
1,2 procentenheter 2017–2020 – arbetsgivarens
arbetspensionsavgift sjunker i motsvarande mån
− arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie höjs med
sammanlagt 0,85 procentenheter 2017–2019 – arbetsgivarens
genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringspremie sjunker i
motsvarande mån
• Arbetsgivarens socialskyddsavgift sjunker med minst en procentenhet
2017–2019 och permanent med minst 0,58 procentenheter från år 2020.
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Konkurrenskraftsavtalet
– konkurrenskraftsavtalets innehåll
• Arbetstagarnas omställningsskydd förbättras genom lagändringar:
− Utökad rätt till omställningsskydd omfattar arbetstagare som har
arbetat för arbetsgivaren i minst fem år som sagts upp av
produktionsrelaterade och ekonomiska skäl
− Gäller arbetsgivare som har minst 30 anställda
− Arbetsgivaren måste ge den uppsagda arbetstagaren möjlighet att
delta i sysselsättningsfrämjande fortbildning eller utbildning
− Utbildningsersättningens värde ska motsvara arbetstagarens
personliga lön, dock minst den genomsnittliga månadslönen på
företaget
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Konkurrenskraftsavtalet
– konkurrenskraftsavtalets innehåll
• Arbetstagarnas omställningsskydd förbättras genom lagändringar:
− Att utvärdera och ordna med nödvändig och lämplig
kompetensutveckling är myndigheternas uppgift
− Kompetensförhöjande tjänster kan ersättas med andra
arrangemang som ligger på minst lika hög nivå
− Tjänsten utgör inte skattepliktig inkomst för den uppsagda
arbetstagaren
− Den uppsagda arbetstagaren har rätt till företagshälsovårdens
tjänster i sex månader efter att arbetsskyldigheten upphört.
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Konkurrenskraftsavtalet
– konkurrenskraftsavtalets innehåll
• Nästa förhandlingsomgång:
− Förhandlingsomgången som inleds hösten 2017 sker förbundsvis
− De kommande förhandlingsomgångarna sker enligt
”Finlandsmodellen” för att främja
» den internationella konkurrenskraften för konkurrensutsatta
branscher och
» långsiktigt sysselsättning,
» produktivitetsutvecklingen samt
» balansen i den offentliga ekonomin
− Beredningen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell
(Finlandsmodellen) inleds efter att konkurrenskraftsavtalet har trätt
i kraft
− Riksförlikningsmannen kommer i sin förlikningsverksamhet att följa
ovan nämnda princip.
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Konkurrenskraftsavtalet
– Uppskattning av konkurrenskraftsavtalets effekter
• Cirka 90 procent av löntagarna omfattas av konkurrenskraftsavtalet
• Kostnadskonkurrenskraften ökar med cirka 4 procentenheter
• Den offentliga ekonomin stärks (utan skattelättnader) med cirka 600
milj. euro
• Sysselsättningen bedöms öka med 35 000 personer fram till början av
2020-talet
• Den total köpkraften ökar
• Skattelättnader av förvärvsinkomsten i budgeten för 2017 är 0,5
procentenheter i alla inkomstklasser
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Konkurrenskraftsavtalet
– Andra åtgärder på företagsnivå för att förbättra
konkurrenskraften
• Stora skillnader i framgångsutsikter mellan företagen
• Investeringar, produktivitet och företagsspecifika lösningar ökar
företagens framgångar
− Produktiviteten ökar med hjälp av effektivare produktionsmetoder,
maskiner med högre prestanda och nya produkter
− Det finns ett särskilt behov av satsningar inom digitalisering,
automatisering, robotik samt forskning och produktutveckling
− Även flexibla och mångsidiga arbetstider samt rätt lönenivå och
rättvisa och sporrande löner är av central betydelse för att öka
produktiviteten och konkurrenskraften.
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2. Teknologiindustrins kollektivavtal
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2. Teknologiindustrins kollektivavtal
• Det nya kollektivavtalet följer konkurrenskraftsavtalet.
• Avtalsperiod 1.11.2016–31.10.2017
• Det nya kollektivavtalet stärker det lokala avtalandet:
– lönejustering
– överlevnadsklausul
– förlängning av den årliga arbetstiden,
• Kollektivavtalsuppgörelsen innehåller inga ändringar i lönerna eller de
övriga kostnadspåverkande arbetsvillkoren.
• En separat publikation ges ut om det som överenskommits i
kollektivavtalsuppgörelsen.
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2.1. Löneuppgörelse
Rättvisa – Sporrande – Äkta samarbete
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Löneuppgörelserna förhandlas lokalt
• Förhandlingarna sker på företags- eller arbetsplatsnivå
– Man känner till framgångsfaktorerna, kraven, trycket på förändring
– Löneuppgörelsen mäts utifrån företagets situation
» Ekonomiskt läge, orderstock, sysselsättningsgrad
» Kostnadskonkurrenskraft på marknaden
» Utveckling av produktiviteten
– Man diskuterar öppet och motiverar företagets eller arbetsplatsens
situation
– Grad av sporrande lönesättning, rättvis lönegradering.
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Löneuppgörelserna förhandlas lokalt
• Lokala uppgörelser främjas av:
– gemensam syn på situationen
– kunskaperna och uppfattningen om vad en löneförhöjning bygger på
» berör företagets ledning, chefer, förtroendemän och arbetstagare
– gemensam syn på sporrande lönesättning och hur rättvis den är
– konsekvent agerande från ledningens, chefernas och förtroendemännens
sida.

17

Ekonomiskt läge, orderstock och
sysselsättningsgrad
• På företagen ska diskuteras de nyckeltal som man ska följa

• Ekonomiska nyckeltal som bygger på bokslutet beskriver vanligen:
− verksamhetens omfattning
− lönsamheten
− likviditeten
− soliditeten.
• Syftet med att göra en bokslutsanalys är att få en bild av företagets framtida
ekonomiska utgångspunkt.
• Utifrån analysen undersöker man bland annat företagets utveckling i
förhållande till målen samt i jämförelse med läget i branschen och
konkurrenterna.
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Ekonomiskt läge, orderstock och
sysselsättningsgrad
• Nyckeltalen som beskriver orderstocken och sysselsättningsutvecklingen är
framtidsprognoser – det finns en del aspekter som företaget inte kan påverka,
men det egna agerandet är av central betydelse för att nå framgång.
• Om ett företag ska klara sig beror på dess förmåga att förnyas, arbetsklimatet
på arbetsplatsen, samarbetsförmågan samt flexibilitets- och kvalitetsfaktorer.
• Varje individ påverkar företagets resultat. Ledningen, cheferna och
förtroendemännen måste hitta sätt att få med alla i utvecklingen av
verksamheten.
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Sporrande lönesättning
• Uppmuntra arbetstagaren att utveckla sin egen kompetens och sina
yrkeskunskaper.
− Arbetstagaren bör veta hur hon/han kan påverka sin egen lön
− Bör få respons
− Öppen interaktion med chefen – hur kompetensen kan vidareutvecklas
• Kunskap, ansvarstagande och bra arbetsprestation belönas med individuell
löneförhöjning på företagen och arbetsplatserna
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Sporrande lönesättning
• Produktiviteten ökar när löneförhöjningarna kan fördelas rättvist och på ett
sporrande sätt.
• Belöning är en pågående verksamhet
− företagets lönepolicy
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Löneuppgörelserna förhandlas lokalt
Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund:
Granskning av företagets eller arbetsplatsens
ekonomiska läge, orderstock och sysselsättningsgrad

• Sporrande lönesättning, lönegradering, utveckling av
produktiviteten
• Lösning som svarar på arbetsplatsens behov
Lokal löneuppgörelse:

Om ingen lokal löneuppgörelse:

Löneförhöjning avtalas med
huvudförtroendemannen
•Genomförande
•Tidpunkt
•Omfattning

Genomförande av
lokala uppgörelser

Arbetsgivaren genomför
eventuella löneförhöjningar i
enlighet med sin lönepolicy
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Fördelning av löneförhöjningar

3%

9%

14 %

19 %

25 %

Lön
SG 7
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Gällande arbetsbetingade löner 1.11.2015
Svårighetsgrupper

timlöner

månadslöner

cent/h

euro/månad

1

882

1537

2

926

1614

3

972

1695

4

1021

1779

5

1072

1868

6

1126

1962

7

1182

2060

8

1241

2163

9

1303

2271
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2.2. Överlevnadsklausul
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Överlevnadsklausul
– trygga företagsverksamheten och arbetsplatserna
genom överenskommelse om tillfälliga arbetsvillkor i en
krissituation
• Gemensamt på arbetsplatsen eller genom samarbetsförhandlingar eller
i annat sammanhang vid en konstaterad allvarlig ekonomisk kris eller
akut produktionskris
• Arbetsgivaren och huvudförtroendemannen kan komma överens lokalt
om anpassning av arbetsvillkoren rörande löner eller andra ekonomiska
förmåner.
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Överlevnadsklausul
– förfarande
• Kollektivavtalsparterna ska informeras om förhandlingarna
• Vid förhandlingarna har parterna rätt att anlita förbundens sakkunniga
då det gäller att konstatera arbetsgivarens ekonomiska svårigheter eller
produktionskriser.
• Arbetsgivaren ska öppet redogöra för huvudförtroendemannen om
företagets ekonomiska situation och utsikterna för dess utveckling.
• Arbetsgivaren ska presentera en plan för sanering av företagets
finanser och tryggande av verksamhetsförutsättningarna samt de
planerade åtgärderna.
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Överlevnadsklausul
– vad avtalar man om
• Lönesänkningar
− alltid minst grundlön
• Nedskärningar i andra ekonomiska förmåner
− lördagstillägg, söndagstillägg, skifttillägg, särskilda tillägg och
möjligheten att fritt byta semesterpremie mot ledighet.
• Överföring av utbetalningstidpunkten för lönen eller någon annan
utbetalning
− lönegarantin gäller dock inte specifikt för varje löneperiod om man
kommer överens om att utbetalningen av lön till fullt belopp skjuts
upp till en senare tidpunkt.
− när det gäller utbetalningstidpunkten för lönen eller någon annan
utbetalning och i överföringen av penningbeloppet ska man ta
hänsyn till löneskyddsbestämmelserna
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Överlevnadsklausul
– avtalets omfattning, nödvändighet och
proportionalitet samt utvärdering av avtalet
• Avtalet gäller företaget eller en del av detta.
• Anpassningarna ska bedömas som nödvändiga med hänsyn till målen
för avtalet.
• Parterna utvärderar regelbundet avtalets ändamålsenlighet.
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Överlevnadsklausul
– giltighet
• Avtalet ingås skriftligen för den tid man bedömer att arbetsgivaren
behöver för att stabilisera den ekonomiska situationen, dock högst för ett
år i taget.
• Ett tidsbegränsat avtal kan sägas upp med iakttagande av en
uppsägningstid på 2 månader, om det inte längre finns några skäliga
grunder för att fortsätta avtalet.

30

2.3. Förlängning av arbetstiden med 24 timmar
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
– allmänt
• Den årliga regelbundna arbetstiden förlängs med 24 timmar utan
ändringar i den årliga inkomstnivån från och med 1.1.2017.
• Arbetstidens längd bestäms och organiseringen av den förverkligas med
hänsyn till både bestämmelserna i kollektivavtalet och bestämmelserna i
det separata protokollet.
• Modellen för arbetstidsförlängningen avtalas i första hand lokalt (se
2.3.1).
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
– allmänt
• Om inget lokalt avtal uppnås kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden för
arbetstagaren genom att lägga till
− en arbetsdag och
− förlänga arbetsskiften med 2 och 4 timmar (se 2.3.2).

• Under perioden med förlängd arbetstid betalas lön ut – i gengäld skär
man ner på söckenhelgsersättningen för timanställda och dessutom
minskas tillägget för arbetstidutjämning som utbetalas vid treskiftsarbete
(se 2.3.3).
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
– allmänt, genomsnittlig veckoarbetstid
• För den som arbetar heltid (40 timmar i veckan) i dags- och
tvåskiftsarbete är den genomsnittliga veckoarbetstiden
− år 2017–2019 i genomsnitt 36,7 timmar på grund av att
− arbetstiden utjämnas med 12,5 dagar och
− arbetstiden organiseras med hänsyn till en förlängning av den
regelbundna arbetstiden med 24 timmar
• I treskiftsarbete ökar den genomsnittliga veckoarbetstiden

− i intermittent treskiftsarbete till högst 36,3 timmar i veckan och
− i kontinuerligt treskiftsarbete till högst 35,4 timmar i veckan
beroende på hur förlängningen av arbetstiden förverkligas på
arbetsplatsen
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
Bakgrunden till avtalen
• Genom lokal, fungerande dialog utvärderas kontinuerligt företagets
konkurrenskraft.
• Det finns ett behov av att diskutera förändringar och metoder för att ge
arbetsplatsen en möjlighet att själv påverka framgången med egna
åtgärder och genom att komma överens med varandra.
• Innan förhandlingarna om förlängning av arbetstiden vore det bra om
man almänt
− utvärderade de befintliga arbetstidsarrangemangen och hur de
fungerar och
− vid behov komma överens om nya arbetstidsuppgörelser som
lämpar sig bättre för de ömsesidiga behoven.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
Parterna i lokala avtal
• Lokala avtal ingås enligt förhandlingsordningen för lokala avtal i 44
kapitlet i kollektivavtalet
- huvudförtroendemannen är avtalspart, om en sådan har valts på
arbetsplatsen
- om det inte finns någon huvudförtroendeman kan
personalgruppen ge en representant fullmakt för att avtala i frågan
eller så kan personalgruppen eller enskilda arbetstagare själva
fungera som avtalspart
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
Parterna i lokala avtal
• Deltidsarbete
- arbetstagaren kommer överens direkt med arbetsgivaren om
arbetstidsvillkoret i arbetsavtalet är individuellt

-

om ett visst deltidsarrangemang tillämpas på arbetsplatsen
avtalar man om förlängningen av arbetstiden lokalt i enlighet med
44 kapitlet i kollektivavtalet
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
Innehållet i det lokala avtalet
• I lokala avtal om förlängning av arbetstiden tar man hänsyn till bland
annat
− arbetena och arbetstidsformerna på arbetsplatsen
− utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften samt
− arbetstagarnas individuella behov gällande arbetstiden.
• Om en söckenhelg är en arbetsdag förlänger det den regelbundna
arbetstiden för den veckan.
• Tiden för meddelande är den tid som gäller för ändringar av det normala
arbetstidsschemat (minst tre dagar, kan avtalas på annat sätt)
• Förlängning av arbetstiden för deltidsanställda görs i förhållande till
heltidsarbetstiden, beräknat enligt genomsnittligt antal timmar i veckan.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
• Förlängningen av arbetstiden kan i lokala avtal exempelvis ske på följande
sätt:
− Genom att ändra söckenhelgdagar till arbetsdagar – i det fallet utgår
ingen ersättning för söndagsarbete för denna söckenhelg, arbete kan
beordnas utan arbetstagarens samtycke
− I dags- och tvåskiftsarbete minskas arbetstidens
utjämningsledighetsdagar (pekkanen)
− Lediga dagar ändras till arbetsdagar
− I treskiftsarbete minskas skiftledigheter/kommer man överens om
extraskift i den årliga arbetsskiftskalendern (den genomsnittliga
veckoarbetstiden ökar)
− Genom att förlänga arbetstiden per dygn
− Genom att använda flextid, arbetstidsbanken eller motsvarande
arbetstidsarrangemang.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
• Förlängningen av arbetstiden kan ske på olika sätt i olika
arbetstidsformer och/eller arbetstidsarrangemang, även genom en
kombination av olika sätt – jämlik behandling när det gäller antalet
arbetstidsförlängning
• Situationer där förlängning av arbetstiden kan användas exempelvis:
– förändringar i belastningen i produktionen
– utbildning av och introduktion till personalen
– resursanskaffning vid driftstopp för underhåll
– vikarier vid sjukfrånvaro
– plötsliga produktionsstörningar
– arbetarskyddsaktiviteter
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
• Det finns anledning att i förväg gå igenom olika situationer och
individuella skäl som gör att arbetstagarna behandlas olika från fall till
fall, av tungt vägande personliga skäl
– I helhetsbedömningen av situationen (orimlighet) kan viktiga faktorer
vara exempelvis:
 vård av barn
 övriga familjemedlemmars vård
 hälsorelaterade skäl
 egna eller nära släktingars högtidsdagar
 begravning
 resor till och från arbetet
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.1 Lokala avtal om förlängning av arbetstiden
Tidpunkt för ingående av ett lokalt avtal och avtalets längd
• Avtalet ingås skriftligen varje år fram till den 30 november.
• Avtalet gäller ett kalenderår i taget och fortsätter att gälla tills vidare
efter det om det inte
− sägs upp skriftligen senast den 30 september, då avtalet löper ut
vid årets slut.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.2 Förlängning av arbetstiden efter arbetsgivarens
beslut
Dags- och tvåskiftsarbete
• Arbetsgivaren anvisar arbetstagaren utöver arbetstidsschemat även
regelbunden arbetstid
− högst 8 timmar en ledig lördag – får inte vara en söckenhelg, en
lördag under en söckenhelgsvecka eller en ledig dag för
arbetstidsutjämning och
− på annat sätt (16 h) högst 2 timmar under en arbetsdag

• Vid förlängning av arbetstiden måste ändringen i arbetstidsschemat
meddelas i enlighet med bestämmelserna i kollektivavtalet
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.2 Förlängning av arbetstiden efter arbetsgivarens beslut
Treskiftsarbete
• Arbetsgivaren anvisar arbetstagaren utöver arbetstidsschemat även
regelbunden arbetstid
− i form av ett arbetsskift på högst 8 timmar med iakttagande av
tiden för meddelande om en ändring i arbetstidsschemat och
− på annat sätt (16 h) 4 olika tillfällen på 4 timmar åt gången
antingen i början eller i slutet av arbetsskiftet med iakttagande av
meddelande på en dag
• Vid beslut om förlängning av arbetstiden ska arbetsgivaren ta hänsyn till
ett personligt hinder som kan motiveras av arbetstagaren
− Förlängningen av arbetstiden förverkligas i detta fall vid en senare
tidpunkt som anvisas av arbetsgivaren
− Vid tidigare läggning av morgonskift ska man allmänt göra en
särskild behovsprövning och se till att det är rimligt
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.2 Förlängning av arbetstiden efter arbetsgivarens
beslut
Jämlik behandling, permittering och annan oavlönad frånvaro
• Arbetstagarna måste behandlas jämlikt när det gäller förlängningen av
arbetstiden – jfr undantag från detta av motiverade skäl ovan
• Permittering och annan oavlönad frånvaro minskar förlängningen av
arbetstiden om frånvaron sammanlagt uppgår till mer än 4 veckor under
ett kalenderår.
• Vid skiftpermittering kan man inte systematiskt/i större utsträckning
genomföra förlängning av arbetstiden under arbetsperioder.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.3 Årsinkomst
• Under perioden med förlängd arbetstid betalas lön.
• Månadsavlönade arbetstagare får sin normala månadslön.
• I syfte att bibehålla årsinkomsten
− sänks beloppet för de timanställda arbetstagarnas
söckenhelgsersättningar – det uppgår till 64,6 procent av den
genomsnittliga timlönen och
− i treskiftsarbete betalas dessutom tillägg för arbetstidsutjämning –
10,9 % av den genomsnittliga timlönen i intermittent och 14 % av
den genomsnittliga timlönen i kontinuerligt treskiftsarbete
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.3 Årsinkomst
• Genom ett lokalt avtal kan man också på annat sätt komma överens om
hänförande av ett nedskärningsbelopp som motsvarar arbetslönen.
• Arbetsgivaren ska betala tillbaka det överskjutande mottagna
(nedskurna) beloppet vid den första löneutbetalningen i januari varje år.

47

Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.4 Specialsituationer
Påbörjande av en anställning den 15 januari eller senare
• Arbetstagarens arbetstid förlängs inte under det första kalenderåret av
anställningen
− lön betalas ut enligt kollektivavtalet samt söckenhelgsersättning
och tillägg för arbetstidutjämning i treskiftsarbete
Avslutande av en anställning mitt under kalenderåret
• Till arbetstagare som omfattas av förlängning av arbetstiden måste
arbetsgivaren i samband med den sista löneutbetalningen återbetala
överskjutande ersättning som eventuellt avdragits i förhållande till lönen
som utbetalats för den del av arbetstagarens arbetstid som hänför sig till
förlängningen.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.5 Uppföljning av förlängning av arbetstiden och
giltighetstiden för det separata protokollet
• Förbunden tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att följa upp
effekterna av förlängningen av arbetstiden
− på konkurrenskraften bland företagen i branschen och
− hur antalet arbetstillfällen har utvecklats samt
utvärdera hur lokala avtal om förlängning av arbetstiden fungerar och
verka för att de förverkligas samt komma med förslag på andra behov
av ändringar i systemet
Dessutom färdigställer arbetsgruppen senast den 31.5.2019 en
specificerad rapport om hur systemet fungerar.
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Förlängning av arbetstiden med 24
timmar
2.3.5 Uppföljning av förlängning av arbetstiden och
giltighetstiden för det separata protokollet
• Det separata protokollet rörande förlängningen av arbetstiden mellan
förbunden gäller tills vidare och kan för första gången sägas upp så att
det upphör den 31.12.2019 genom ett uppsägningsmeddelande som
lämnas in senast i slutet av september 2019.
− Därefter kan protokollet sägas upp varje år före utgången av
september så att det upphör vid utgången av det aktuella
kalenderåret.
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3. Projektet Arbetscykeln bär
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Arbetscykeln bär
– Teknologiindustrins framtidsprojekt

Arbetscykeln bär
är ett gemensamt projekt mellan teknologiindustrins
arbetsgivar- och arbetstagarförbund som har som
huvudsakligt mål att förbättra arbetshälsan och
därigenom förenhetliga och förlänga karriärerna såväl
på arbetsplatserna som i hela branschen.

Projektet delfinansieras av ESF
via social- och hälsovårdsministeriet.

Arbetscykelmodellen
utgångspunkt för projektet

Ledarskap och information

Arbetskarriärens planering

Arbetstidsarrangemang

Bearbetande av arbetet

Kundskap och yrkesskicklighet

Administration av sjukfrånvaro

Skapat i samarbete mellan teknologiindustrins arbetsgivaroch arbetstagarförbund. Målet är att ge inspiration till
åtgärder för att förlänga karriärerna på arbetsplatserna.
https://verkkotes.fi/sites/default/files/teknologiateollisuuden_tyokaarimalli.pdf

Målet är att
• ge stöd till arbetsplatserna i ledningen av arbetscykeln
och utvecklingen av arbetshälsan
• uppmuntra en kultur där man gör saker och ting
tillsammans på arbetsplatsen, från ord till handling –
genom smidig utveckling
• uppnå en attitydförändring på såväl arbetsgivar som arbetstagarsidan – man måste satsa på
arbetsförmågan
• skapa ekonomisk nytta

Man kommer att söka cirka hundra företag
till projektet, och deltagandet är
kostnadsfritt.

Projektet erbjuder arbetsplatserna
• stöd, hjälp och idéer för ledningen av
arbetscykeln och utvecklingen av
arbetshälsan
• en process för att utveckla
arbetshälsan som man har bra
erfarenheter av i form av en
gemensam verksamhet
• Yksilötutka-enkäten och -metoden för
att göra upp en plan för arbetshälsan
• vid behov hjälp från en extern expert
och/eller i att skaffa stöd

• utbildningar och seminarier om
ledning av arbetscykeln och
arbetshälsa

• tillgång till projektets extranät, där det
finns
• verktyg för ledning av arbetscykeln,
som exempelvis Arbetscykelsamtal
och Pomotsekki
• ett informationspaket om ledning av
arbetscykeln och arbetshälsa

• en möjlighet att bygga nätverk med
andra företag och lära av varandras
goda praxis
• jämförelseuppgifter från andra
arbetsplatsers indikatorer

Varför gå med?
• Det är ekonomiskt lönsamt att utveckla arbetshälsan!
• En euro som läggs på arbetshälsa ger sex euro tillbaka!

• Arbetshälsa
•
•
•
•
•
•
•

minskar sjukfrånvaron
ökar produktiviteten
förbättrar kundservicen och kvaliteten
minskar personalomsättningen
underlättar rekryteringen
förbättrar imagen
ökar individers välbefinnande, vilket påverkar hela
arbetsgemenskapen och arbetsplatsen

• Arbetsgivar- och arbetstagarförbundens gemensamma projekt
engagerar olika parter och förbättrar samarbetet och ökar tilliten.

Arbetscykeln bär – Arbetshälsa i
teknologiindustrin
Anmäl dig till seminarierna, där du får höra
mer om projektet och om arbetshälsa och
ledning av arbetscykeln!

Ytterligare information:
www.työkaari.fi

• 12.10. Jyväskylä
• 13.10. Tammerfors
• 19.10. Åbo
• 24.10. Joensuu
• 9.11. Vasa
• 16.11. Uleåborg

Projektledare Kirsi Mäkelä
kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
p. 050 5389 668

Förbundens gemensamma publikationer och
utbildningstillfällen
Publikationer
• Toimivat työaikajärjestelyt - Teknologiateollisuuden työaikamalleja (ny
upplaga på kommande)
• Työaikapankkia koskevat ohjeet (Anvisningar om arbetstidsbanken)
• Tulosta ja palkkaa
• Palkkarakenne-koulutusaineisto
• Työehdot ulkomaantyössä
• Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa (ny upplaga på
kommande)
• Muutosturva (ny upplaga på kommande)
• Vuokratyöopas
• Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu + Yhteistoiminnan tasomittari
Utbildningstillfällen
• Lönestruktur
• Uppmuntrande lönesättning
• Webbkurs om anställningsfrågor
• Gemensamma mål – gemensam fördel; fortbildning för företag
Publikationerna hittar du på adresserna: teknologiateollisuus.fi och metalliliitto.fi

