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                   Uutiskirje Jäsenille
 

    N:o 30 (97)   *   Torstaina 13. lokakuuta 2011 

     Toimittanut Juhani Haapasaari 

 

 
Raamisopimus syntyi 

Alakohtaiset soveltamisneuvottelut 

käydään IAU:n ja PALTA:n välillä
  

IAU  

 

Työmarkkinoiden keskus-

järjestöt pääsivät tänään so-

puun raamisopimuksesta, 

jonka pohjalta ne esittävät 

liittojen käynnistävän ala-

kohtaiset työehtosopimus-

neuvottelut. Lentoliikenteen 

palveluja koskevan työehto-

sopimuksen osalta tämä tar-

koittaa soveltamisneuvotte-

luja IAU:n ja PALTA:n vä-

lillä. 

 

Välityslautakunta 

Voimassa olevan työehtoso-

pimuksen mukaisesti IAU ja 

PALTA neuvottelivat elo-

syyskuun aikana palkankoro-

tuksista maapalveluja tuotta-

vissa yrityksissä sekä vuoro-

lisien ja euro- ja senttimääräis-

ten lisien korotuksia kaikissa 

sopimusalan yrityksissä 1.11. 

alkaen. Koska yhteistä näke-

mystä ei saavutettu, palkanko-

rotuksista päättäminen siirtyi 

ratkaisulautakunnalle, jonka 

puheenjohtajana toimii valta-

kunnansovittelija Esa Lonka. 

Ratkaisulautakunta oli koolla 

ensimmäisen kerran eilen 

12.10. analysoiden työmarkki-

noilla vallitsevan tilanteen. 

Lautakunta totesi kokoontu-

mistarpeensa jatkossa riippu-

van käytännössä siitä, syntyy-

kö työmarkkinakeskusjärjestö-

jen välillä raamisopimusta se-

kä IAU:n ja PALTA:n välillä 

raamisopimukseen pohjautu-

vaa neuvotteluratkaisua, jolla 

työehtosopimus uudistetaan. 

 

Neuvottelut raamisopimuk-

sen soveltamisesta 

IAU ja PALTA aloittavat ala-

kohtaiset neuvottelut raamiso-

pimuksessa sovittujen sopi-

muskorotusten viemisestä 

voimassa olevaan työehtoso-

pimukseen, mikäli kumman-

kin liiton hallinnot näin päät-

tävät. IAU:n osalta päätöksen 

tekee hallitus, joka on koolla 

ensi viikon tiistaina 18.10. 

Liittokohtaisille soveltamis-

neuvotteluille on varattu aikaa 

24.11.2011 saakka. Tämän 

jälkeen keskusjärjestöt arvioi-

vat niille ilmoitettujen ratkai-

sujen perusteella, onko laajalle 

tuloratkaisulle edellytyksiä 

kattavuutensa puolesta. Jos 

näin on, ne sitoutuvat omasta 

puolestaan raamisopimuksella 

sovittuihin työelämän kehit-

tämishankkeisiin. Lisäksi 

maan hallitus on sitoutunut tu-

kemaan tässä tapauksessa 

raamiratkaisua omilla toimil-

laan. 

 

Alakohtaiset työehtosopi-

musratkaisut, työelämän 

kehittäminen ja maan halli-

tuksen kannanotto 

Uutiskirjeen seuraavilla sivuil-

la olevat tekstit ovat suoria 

lainauksia raamisopimuksesta 

ja maan hallituksen kannan-

otosta sopimukseen: 
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Alakohtaiset työehto-

sopimusratkaisut 
Alakohtaiset raamisopimuksen 

soveltamisneuvottelut käydään 

seuraavan sopimustekstin mu-

kaisesti: 

 

Työmarkkinoiden keskusjär-

jestöt esittävät, että alakohtai-

set työ- ja virkaehtosopimuk-

set tai voimassaolevien työ- tai 

virkaehtosopimuksien sopi-

muskauden aikainen ratkaisu 

sovitaan pääsääntöisesti 25 

kuukauden ajaksi seuraavasti: 

• ensimmäinen sopimuskoro-

tus toteutetaan jo päättyneen 

sopimuksen osalta 1.10.2011 

lukien tai 

• ensimmäinen sopimuskoro-

tus toteutetaan työ- tai virka-

ehtoehtosopimuksen voimas-

saolon päätyttyä tai 

• ensimmäinen sopimuskoro-

tus toteutetaan ja ensimmäi-

nen 13 kuukauden jakso alkaa 

voimassa olevan sopimuksen 

palkkaratkaisun päätty-

misajankohdasta lukien, mikä-

li aiemmin sovittu sopimus-

kausi olisi jatkunut palkkarat-

kaisun päättymisen jälkeen 

 

Ensimmäisen 13 kuukauden 

jakson sopimuskorotus 2,4 

prosenttia, ja tätä seuraavan 

12 kuukauden jakson sopi-

muskorotus on 1,9 prosenttia. 

 

Sopimusosapuolet voivat ly-

hentää jälkimmäistä jaksoa 

korkeintaan 4 kuukaudella tai 

pidentää sitä 2 kuukaudella. 

Edellä mainittu jälkimmäisen 

jakson korotusprosentti on 12 

kuukaudelle. Mikäli korotus-

väli on tätä lyhyempi tai pi-

dempi, suhteutetaan sopimus-

korotus jakson pituuden mu-

kaan. 

 

Sopimuskorotuksella tarkoite-

taan palkantarkistuksia sekä 

kustannusvaikutteisia muita 

työehtojen muutoksia. 

 

Mikäli tämä raamisopimus to-

teutuu, sopimukseen sitoutu-

neiden alojen palkansaajille 

maksetaan lisäksi 150 euron 

kertaerä vuoden 2012 ensim-

mäisen palkanmaksun  yhtey-

dessä. Jos ensimmäinen sopi-

musjakso alkaa myöhemmin 

kuin 1.1.2012, kertaerä mak-

setaan kuitenkin kyseisen so-

pimusjakson 

alkamisen jälkeisen ensimmäi-

sen palkanmaksun yhteydessä. 

 

Osa-aikaiselle palkansaajalle 

maksettava summa on samas-

sa suhteessa alempi kuin osa-

aikaisen palkansaajan työaika 

on täyttä työaikaa alempi. 

 

Kertaerät maksetaan vain 

henkilöille, joiden työ- tai vir-

kasuhde on jatkunut keskeyty-

mättä vähintään 3 kuukautta 

ennen erän maksuajankohtaa 

 

Kertaerän maksuajankohdasta 

sekä kertaerän maksamisen 

edellytyksistä ja toteutuksesta 

voidaan alakohtaisesti sopia 

myös toisin. 

 

Ennen 13.10.2011 sovitut 

palkkausjärjestelmien ja vas-

taavien kehittämistä koskevat 

ohjelmat toteutetaan sovitun 

mukaisesti. 

 

Sopimuskorotuksia koskevan 

sopimuksen on kestettävä vä-

hintään 31.10.2013 saakka. 

 

Mikäli keskusjärjestöt yhdes-

sä arvioivat, että talouden 

kehitys poikkeaa erittäin 

merkittävästi sopimuksen te-

kohetkellä arvioidusta, voivat 

ne suositella alakohtaisten 

sopimusten irtisanomista. Tä-

tä tarkoittava irtisanomislau-

seke tulee sisällyttää työ- ja 

virkaehtosopimuksiin. 
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Työelämän kehittä-

minen 
Työelämän kehittämisestä 

raamisopimuksessa on seuraa-

va teksti: 

 

1. Työvoiman käyttötavat 

 

Osapuolet ovat yhtä mieltä sii-

tä, että määräaikaisen työso-

pimuksen tekemisen perusteet 

sekä perusperiaatteet ovat yh-

teneväisiä riippumatta eri työ-

suhdemuodoista. Osapuolet 

esittävät kolmikantaisesti sel-

vitettäväksi 31.3.2012 men-

nessä sen, toteutuuko vuokra-

työssä tehtävissä määräaikai-

sissa työsuhteissa käytännössä 

perusteiden osalta yhteneväi-

syyden periaate. Arvioinnin 

kohteena on myös se, tulisiko 

ottaa käyttöön määräaikaisen-

työsopimuksen päättymiseen 

liittyvä ennakkoilmoitusmenet-

tely. Selvityksen perusteella 

toteutetaan tarvittavat lain-

säädäntömuutokset 

 

Selvitetään kolmikantaisesti 

ns. 0-työsopimusten epäsään-

nöllisiin työaikoihin liittyviä 

mahdollisia muutostarpeita. 

 

2. Työurien pidentäminen 

 

2.1 Ikäohjelmat 

 

Laaditaan yhteinen malli yri-

tys-, kunta- tai virastokohtai-

sia ikäohjelmia varten 

• valmistellaan malli ja jal-

kautetaan se 

• elementteinä mm. joustavat 

työaikajärjestelyt senioreille, 

terveystarkastusohjelmat sekä 

senioreille suunnatut koulutus-

toimet 

 

2.2 Osatyökykyisten työmark-

kinoiden kehittäminen 

 

Edistetään osatyökyvyn hyö-

dyntämistä Lehdon selvityksen 

(STM) pohjalta. Käynniste-

tään kattava toimintaohjelma 

osatyökykyisien työmarkkinoi-

den kehittämiseksi: kannustei-

den, tukitoimien, palveluketju-

jen, tietojärjestelmien, lain-

säädännön ja myös asenteiden 

muuttamiseksi. Erityistä huo-

miota kiinnitetään työnantaji-

en kannusteiden kehittämi-

seen, tuen tarjoamiseen työn-

tekijöille omaan elämäntilan-

teeseen sopivan työllistymis-

polun löytämiseksi sekä eläk-

keen ja ansiotulojen kannusta-

vampaan yhteensovittamiseen. 

Myös työhönohjausprosesseja 

on parannettava niin, että ne 

ovat omiaan selkeästi johta-

maan työllistymiseen.  Osa-

työkykyisten työllistymiseen 

liittyvää lainsäädäntöä on ar-

vioitava kokonaisuutena ja ko-

rostettava työhön suuntautu-

mista ja kokonaisuuden hallin-

taa. 

 

2.3 Henkilöstösuunnittelun 

kehittäminen 

 

Tehdään henkilöstösuunnitel-

masta keskeinen työnantajan 

ja henkilöstön välisen yhteis-

toiminnan työkalu. Henkilös-

tösuunnitelman laatimisen yh-

teydessä käydään yhdessä läpi 

mm. työvoiman käyttöön ja 

osaamiseen sekä työ- ja perhe-

elämän yhteensovittamiseen 

liittyviä kysymyksiä. Henkilös-

tösuunnitelmassa otetaan 

huomioon sekä työntekijöiden 

että tuotanto ja palvelutoi-

minnan tarpeet. 

 

Tässä tarkoituksessa laaditaan 

keskusjärjestöjen yhteinen 

malli henkilöstösuunnitelmas-

ta kolmikantaisen yhteistoi-

mintalakien muuttamista kos-

kevan valmistelun pohjaksi 

31.5.2012 mennessä seuraa-

vista asioista: 

 

• joustavien työaikajärjestely-

jen suunnitelmallisen käyt-

töönoton edistäminen. Esi-

merkkeinä joustavista työaika-

järjestelyistä mainitaan mm. 

työaikapankit, osa-

aikatyömahdollisuudet ja etä-

työ. Työaikajärjestelyjä suun-

niteltaessa otetaan huomioon 

työntekijöiden mahdollisuudet 

vaikuttaa omaan työhönsä. 

 

• määräaikaisiin työsopimuk-

siin liittyvien kysymysten läpi-

käyminen siten, että käsitel-

lään sekä toteutuneiden että 

tulevien määräaikaisten työ-

sopimusten määrää, käyttöta-

poja ja perusteita. Sijaisten 

tarve arvioidaan ennakkoon 

vuosittain. 

 

• osatyökykyisten työllistämi-

sen periaatteiden huomioon 

ottaminen 

 

• työntekijöiden ammatillisen 

osaamisen kehittäminen kes-

kusjärjestöjen osaamisen ke-

hittämistä valmistelevan työ-

ryhmän työn pohjalta 

 

Tämän jälkeen käynnistetään 

kolmikantavalmistelu edellä 
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mainittujen asioiden sisällyt-

tämiseksi yhteistoimintalakien 

henkilöstösuunnitelmaan. Työ-

ryhmän esitykset tehdään 

30.11.2012 mennessä. 

 

2.4 Työhyvinvointi 

 

Täsmennetään kolmikantaises-

ti 30.1'1.2012 mennessä työ-

suojelua koskevaa lainsäädän-

töä niin, että työaikojen kuor-

mitustekijät ja niiden vaikutus 

työkykyyn ja työssä jaksami-

seen selvitetään etukäteen. 

 

Selvitetään työaikapankkien 

käytön sopimusalakohtaiset 

esteet. Laaditaan yhteinen 

suunnitelma niiden poistami-

seksi. 

 

3. Muutosturva ja osaamisen 

kehittäminen 

 

3.1 Menettelytavat 

 

Keskusjärjestöt laativat yhtei-

sen koonnoksen menettelyta-

voista ("hyvä maan tapa", 

parhaat käytännöt), joita on 

hyvä noudattaa yritysjärjeste-

lyissä, joilla on merkittäviä 

henkilöstövaikutuksia. 

 

Selvitetään viranomaisten 

osallistumista muutosturva-

prosessiin entistä aikaisem-

massa vaiheessa sekä tehoste-

taan muutosturvaan liittyvää 

viranomaisten tukea. Huoleh-

ditaan riittävistä resursseista 

(TEM). 

 

3.2 Osaamisen kehittäminen 

 

Muutostilanteisiin sopeutumi-

seksi, työn tuottavuuden li-

säämiseksi ja työurien piden-

tämiseksi työntekijöiden mah-

dollisuuksia ammattitaidon 

päivittämiseen ja osaamisen 

kehittämiseen parannetaan. 

 

Osapuolet asettavat työryh-

män, jonka tehtävänä on val-

mistella ehdotukset, miten li-

sätään henkilöstön kehitty-

mismahdollisuuksien katta-

vuutta erilaisten työpaikkojen 

ja eri henkilöstöryhmien osal-

ta. Osapuolten tavoitteena on 

luoda työpaikoille toiminta-

malleja, joilla työntekijöiden 

ammatillisen osaamisen kehit-

tämistä tehdään suunnitelmal-

lisesti liiketoiminnan ja julkis-

palvelujen tarpeista sekä työn-

tekijöiden pitkän aikavälin 

työllistymismahdollisuuksista 

lähtien. 

 

Edellä mainittujen toiminta-

mallien jalkauttamiseksi työ-

paikoille työryhmä laatii työ-

markkinakeskusjärjestöjen yh-

teisen mallin, miten edistetään 

yhteistoimintalakien mukais-

ten henkilöstö- ja koulutus-

suunnitelmien käyttöä. 

 

Työryhmä selvittää koulutus-

rahaston uudistetun aikuiskou-

lutustuen käyttöä ja valmiste-

lee ehdotuksia koulutusrahas-

ton toiminnan kehittämiseksi. 

Selvityksen kohteena on halli-

tusohjelmassa mainittu työ-

suhteen aikana kertyvä koulu-

tusoikeus sekä koulutusrahas-

ton tehtävien laajentaminen 

sen sekä mahdollisen tilimal-

lin hallinnointiin. Kertyneen 

koulutusoikeuden voi käyttää 

työsuhteen aikana tai sen 

päättymisen jälkeen ammatti-

taidon kehittämiseen. Koulu-

tusoikeus kertyisi jokaisen 

henkilökohtaiselle koulutusti-

lille tai muuhun vastaavaan 

järjestelmään. Koulutusoikeu-

desta sovittaisiin tarkemmin 

työ- ja virkaehtosopimuksissa. 

 

Työmarkkinaosapuolten selvi-

tystyötä tehdään myös yhteis-

työssä hallituksen aikuiskoulu-

tuksen julkisen rahoituksen 

uudistamista ja kansalaisten 

henkilökohtaisia koulutustilejä 

koskevan selvitystyön sekä 

opintovapaalainsäädäntöä 

koskevan valmistelun kanssa. 

Työryhmä tekee edellä maini-

tut ehdotukset 30.4.2012 men-

nessä. 

 

3.3 Verokannusteet 

 

Suomalaisten yritysten kilpai-

lukykyä parantaa henkilöstön 

osaamisen jatkuva kehittämi-

nen. Osapuolet haluavat pa-

rantaa yritysten kilpailukykyä 

ja suhdannevaihteluihin va-

rautumista. Selvitetään mah-

dollisuuksia ottaa käyttöön ve-

rotuksellisia toimenpiteitä, 

joilla kannustetaan yrityksiä 

investoimaan työntekijöidensä 

koulutukseen. Tällainen voi ol-

la esimerkiksi yrityksen tasee-

seen tehtävä vastuuvaraus. 

Samalla selvitetään koulutus-

kustannusten kohtelu palkan-

saajien ansiotuloverotuksessa 

ja sen mahdolliset muutostar-

peet Osapuolet laativat yhtei-

sen esityksen tarvittavista toi-

mista 31.5.2012 mennessä. 

Osapuolet selvittävät samalla, 

miten vastaava järjestely on 

toteutettavissa julkisella sekto-

rilla. 
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4. Työ- ja perhe-elämän yh-

teensovittaminen ja tasa-arvo 

 

4.1 Perhevapaajärjestelmä 
 

Perhevapaajärjestelmää uu-

distetaan hallitusohjelman 

mukaisesti.  Tavoitteena on li-

sätä isille merkittyjä vapaita, 

joustavoittaa isien perheva-

paiden käyttöä ja mahdollis-

taa lapsen hoitaminen kotona 

nykyistä pitempään. 

 

Isän osuutta vapaista lisätään 

niin, että isyysvapaa on yh-

teensä 54 arkipäivää, joista 

enintään 18 voidaan pitää yh-

dessä äidin kanssa. Isän va-

paa on lapsikohtainen ja se 

voidaan pitää joustavasti sii-

hen asti, kun lapsi täyttää 2 

vuotta. Nykyinen kytkös van-

hempainvapaaseen poistetaan. 

 

Vanhempainpäivärahojen kus-

tannusten jako säilyy ennal-

laan. 

 

Uudistus astuu voimaan vuo-

den 2013 alusta. Uudistuksen 

vaikutuksia ja · tavoitteiden 

saavuttamista tarkastellaan 2 

vuoden jälkeen sen voimaan 

saattamisesta. 

 

4.2 Samapalkkaisuus 

 

Käynnistetään kolmikantainen 

selvitys palkkakartoitusten 

toimivuudesta ja kehittämis-

tarpeista. Selvityksen osana 

tarkastellaan palkkakartoituk-

sen sisältöä, yhteistoiminta-

velvoitetta sekä henkilöstön 

edustajan/edustajien (luotta-

musmiehet / yhteistyötoimi-

kunnan jäsenet) tiedonsaanti-

oikeutta. Selvityksen perus-

teella tehdään 31.52012 men-

nessä ehdotukset jatkotoimen-

piteistä, jotka voivat myös olla 

lainsäädäntömuutoksia. 

 

Työ- ja virkaehtosopimusosa-

puolet arvioivat sopimusten 

vaikutukset naisten ja miesten 

välisiin palkkaeroihin ja ryh-

tyvät yhdessä sovittaviin toi-

menpiteisiin samapalkkata-

voitteen edistämiseksi. 

 

5. Sosiaaliturva 

 

Työttömyysturva 

 

1. Työttömyysturvajärjestel-

män yksinkertaistaminen ja 

selkeyttäminen 

 

Työttömyysturvajärjestelmään 

tarvitaan yksinkertaistavia ja 

kannustavuutta lisääviä muu-

toksia. Hallitusohjelmassa to-

detaan, että työttömyysturva-

järjestelmää uudistetaan kol-

mikantaisesti tavoitteena jär-

jestelmän yksinkertaistaminen 

ja selkiyttäminen nykyjärjes-

telmän pohjalta. 

 

Järjestelmään tehtävillä muu-

toksilla pyritään edistämään 

nopeaa työllistymistä. Uutta 

yksinkertaisempaa ja kannus-

tavampaa työttömyysturvan 

kokonaisuutta laadittaessa 

esillä ovat mm. päivärahan 

määrittelyiden ja sovitellun 

päivärahan kehittäminen, kor-

vauksen tasot ja kesto sekä 

työssäoloehto. Yksinkertaista-

misessa otetaan huomioon 

työntekijöiden, työnantajien, 

työttömyyskassojen ja Kelan 

tarpeet. 

Yksinkertaistamiseen liittyvät 

muutokset valmistellaan sosi-

aali- ja terveysministeriön Sa-

lon työryhmässä ja toteutetaan 

kokonaisuutena kustannus-

neutraalisti. 

 

2. Muut muutokset 

 

Lomautuspäivärahojen rahoi-

tus 

 

Valtio osallistuu lomautuspäi-

värahojen rahoitukseen ra-

hoittamalla ansiopäivärahan 

peruspäivärahaa vastaavan 

osuuden. 

 

Lyhennetty työviikko ja sovi-

teltu päiväraha 

 

Lomautetuille, joiden työaikaa 

on lyhennetty yhdellä tai use-

ammalla päivällä viikossa, 

maksetaan työttömyyspäivä-

rahaa menetetyiltä työpäiviltä 

ilman sovittelua. Samassa yh-

teydessä nostetaan soviteltua 

työttömyyspäivärahaa koskeva 

työaikaraja nykyisestä 75 pro-

sentista 80 prosenttiin 

1.1.2012 alkaen. 

 

Lomakorvauksen jaksotus ja 

työttömyysturva 

 

Lomakorvauksen jaksotukses-

ta luovutaan. Muutos tulee 

voimaan 1.1.2013. 

 

Vuorotteluvapaa 

 

Vuorotteluvapaakorvauksia 

koskevia muutosesityksiä ei to-

teuteta. 
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6. Luottamusta lisäävät toi-

met työmarkkinoilla 

Osapuolten yhteisenä tavoit-

teena on lisätä luottamusta ja 

yhteisiin etuihin perustuvaa 

rakentavaa yhteistoimintaa 

työmarkkinoilla ja talouspoli-

tiikassa. Tässä tarkoituksessa 

pyritään kartoittamaan ja 

poistamaan työmarkkinoita eri 

tasoilla vaivaavia luotta-

musongelmia. Tarkoituksena 

on kehittää yhteistoimin avoi-

muuteen sekä keskinäiseen ar-

vostukseen ja luottamukseen 

perustuvaa työmarkkinakult-

tuuria ja sen edellyttämiä toi-

mintatapoja sovellettavaksi 

niin työpaikkatasolla kuin liit-

to- ja keskusjärjestötasolla. 

 

Kyseessä on monivuotinen 

hanke, jonka tavoitteena on si-

touttaa osapuolet kaikilla ta-

soilla hyvään työmarkkinakäy-

täntöön ja siten mahdollistaa 

työelämän ja työmarkkinatoi-

minnan avoin, ennakkoluulo-

ton ja samalla tavoitteellinen 

kehittäminen. 

 

Keskeisiä teemoja ovat yhtääl-

tä aloitteellisuuteen ja inno-

vointiin kannustaminen työ-

paikoilla ja toisaalta ongelmi-

en ja kipukohtien identifiointi 

sekä varhainen puuttumi-

nen/jatkuva yhteydenpito on-

gelma-asioissa, sopimusten ja 

lainsäädännön noudattaminen 

sekä erimielisyyksien ratkai-

seminen. Erityistä huomiota 

kiinnitetään työpaikkatason 

käytännön yhteistoiminnan se-

kä neuvotteluosaamisen kehit-

tämiseen. 

 

Hankkeen toteuttamisesta vas-

taa johtoryhmä, johon kuuluu 

keskusjärjestöjen edustajien 

lisäksi liittotason edustajia. 

Laajempi liitto- ja työpaikka-

tason mukanaolo varmistetaan 

erityisellä foorumilla, joka 

kutsutaan koolle hankkeen 

käynnistysvaiheessa ja tarpeen 

mukaan hankkeen edistyessä. 

 

Tavoitteena on tuottaa 

30.11.2012 mennessä toimen-

pideohjelma luottamusta li-

säävistä toimista työmarkki-

nat6iminnassa.  Ohjelmaan tu-

lee sisällyttää ehdotukset ylei-

sistä neuvottelukulttuuria sekä 

- käytäntöjä parantavista toi-

mista. 

 

Työelämään vaikuttavien poli-

tiikkalohkojen sekä lainsää-

däntö- ja muiden hankkeiden 

seurannan ja koordinoinnin 

parantamiseksi perustetaan 

keskusjärjestöjen pysyvä neu-

votteluelin.  Varmistetaan tie-

donkulku liittotasolle. 

 

Pysyvä neuvotteluelin käsitte-

lee erityisesti 

• hallitusohjelmahankkeita 

• kaksikantaisia hankkeita 

• EU-sosiaalidialogia ja EU-

lainsäädäntöön vaikuttamista 

• talous- ja työmarkkinapoli-

tiikan yhteensovittamista 

• muita taloutta ja työllisyyttä 

edistäviä toimia yhteistyössä 

hallituksen kanssa 

 

Pysyvän neuvotteluelimen oh-

jauksessa laaditaan 

30.11.2012 mennessä moni-

vuotinen yhteinen ohjelma 

työelämän ja työmarkkinoiden 

tavoitteelliseksi kehittämiseksi.  

Kunnianhimoisena visiona on 

suomalaisen työelämän nos-

taminen laadultaan ja kilpai-

lukyvyltään maailman huippu-

luokkaan. 
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Maan hallituksen 

kannanotto 
Maan hallitus on tehnyt seu-

raavan kannanoton raamiso-

pimuksen synnyttyä: 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen 

hallituksen keskeinen tavoite 

on kestävän talouskasvun, 

työllisyyden ja kilpailukyvyn 

vahvistaminen. Tämän tavoit-

teen ohella kaikkea toimintaa 

ja päätöksentekoa ohjaavat 

köyhyyden, eriarvoisuuden ja 

syrjäytymisen vähentäminen 

sekä julkisen talouden vakaut-

taminen. Hallituksen esitys en-

si vuoden talousarvioksi – va-

kauden, työllisyyden ja oikeu-

denmukaisuuden budjetti - on 

laadittu näiden painopisteiden 

pohjalta.  

 

Vakaat, ennustettavat ja toi-

mivat työmarkkinat ovat kil-

pailukyvyn edellytys. Hallitus 

toimii tiiviissä ja hyvässä yh-

teistyössä työmarkkinaosa-

puolten kanssa talouspolitii-

kan ja työmarkkinapolitiikan 

yhteensovittamiseksi ja on hal-

litusohjelman linjaamalla ta-

valla valmis tukemaan työ-

markkinaratkaisun syntyä kil-

pailukykyä sekä työllisyyden 

ja ostovoiman parantamista 

tukevin toimin. Hallitus on 

myös valmis kehittämään koko 

vaalikautta koskevia yhteis-

työmuotoja työmarkkinajärjes-

töjen kanssa. 

 

Kesän aikana lisääntynyt epä-

varmuus on heikentänyt tule-

vaisuudennäkymiä huomatta-

vasti niin kansainvälisessä ta-

loudessa kuin kotimaassakin. 

Työllisyyttä ja ostovoimaa tu-

kevan sekä talouden ennustet-

tavuutta parantavan sopimisen 

merkitys korostuu entisestään 

näissä oloissa. Työllisyyden 

parantaminen on toimivin kei-

no myös julkisen talouden ta-

sapainottamiselle.  

 

Näistä lähtökohdista hallitus 

on omalta osaltaan valmis tu-

kemaan kokoavaa ja kattavaa 

työmarkkinaratkaisua sekä ta-

loudellisesti että osallistumal-

la työelämän kehittämiseen 

tähtäävien lainsäädäntöhank-

keiden valmisteluun ja edistä-

miseen. Valtion rahoitusta 

vaativien toimenpiteiden ta-

loudellinen raami vuodelle 

2012 on noin 400 miljoonaa 

euroa. Vuoden 2013 osalta 

hallitus linjaa muun muassa 

talous- ja veropoliittisia toi-

menpiteitään osana vuoden 

2013 talousarvioesityksen 

valmistelua.  

 

Verotus  

 

Jo tehdyillä päätöksillä ansio-

tuloverotukseen tehdään 

vuonna 2012 3,3 prosentin 

tarkistus, jolla estetään työn 

verotuksen kiristyminen ansio-

tason nousun ja inflaation 

seurauksena. Pieniä ansiotu-

loja saavien ja perusturvan 

varassa olevien verotusta ke-

vennetään nostamalla kunnal-

lisverotuksen perusvähennystä 

ja työtulovähennystä. Näiden 

verotoimien lisäksi hallitus on 

valmis ansioverotusta keven-

tämällä kompensoimaan pal-

kansaajien työeläkemaksujen 

vuoden 2012 noususta 0,2 

prosenttiyksikön suuruisen 

osuuden. 

 

Yhteisöveron verokantaa 

alennetaan aiemmin päätetyn 

lisäksi 0,5 prosenttiyksikköä 

1.1.2012 lukien. Veromenetyk-

set kompensoidaan muille ve-

ronsaajille.  

 

Energiaintensiivisten toimi-

alojen energiaverotusta alen-

netaan hallitusohjelman mu-

kaisesti EU-säännösten salli-

mille minimitasoille. Tämä ns. 

energiaveroleikkuri otetaan 

käyttöön 1.1.2012. 

 

T&k – verovähennyksen tai 

kasvuyrittäjyyskannustimen 

toteuttamismahdollisuuksista 

tehdään selvitys 31.5.2012 

mennessä, päätökset tehdään 

budjettiriihessä ja tavoitteena 

käyttöönotto 1.1.2013. 

 

Sosiaaliturva 

 

Perhevapaajärjestelmää uu-

distetaan tavoitteena lisätä 

isille merkittyjä vapaita ja 

joustavoittaa isien perheva-

paiden käyttöä hallitusohjel-

man mukaisesti. Valtio osallis-

tuu vuoden 2013 alussa voi-

maan tulevien uudistusten ra-

hoitukseen siten, että vanhem-

painpäivärahojen kustannus-

ten jako säilyy ennallaan.  

 

Valtio osallistuu kahden vuo-

den määräaikaisella järjeste-

lyllä ansioturvan lomautus-

päivärahojen rahoitukseen pe-

ruspäivärahaa vastaavalla 

osuudella.   
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Lomautetuille, joiden työaikaa 

on lyhennetty yhdellä tai use-

ammalla päivällä viikossa, 

maksetaan työttömyyspäivä-

rahaa menetetyiltä päiviltä il-

man sovittelua. Samassa yh-

teydessä nostetaan soviteltua 

työttömyyspäivärahaa koskeva 

aikaraja nykyisestä 75 %:sta 

80 %:iin 1.1.2012 alkaen. 

Lomakorvausten jaksotuksesta 

luovutaan 1.1.2013 lukien.  

 

Työelämän kehittäminen 

 

Valtio käynnistää osana työ-

markkinajärjestöjen sopimusta 

kolmikantaisten lainsäädäntö-

hankkeiden valmistelun. 

 

Toimivien työmarkkinoiden ja 

henkilöstön osaamiseen kehit-

tämiseksi hallitus on valmis 

käynnistämään valmistelun 

myös koulutus- ja hyvinvointi-

vähennyksen käyttöönottami-

seksi yritysverotuksessa erityi-

sellä verovähennyksellä.  

 

Tavoitteena on, että työnanta-

jia kannustetaan lisäämään 

henkilöstön osaamista kehittä-

vää koulutuspanostusta. Näin 

työntekijä voi työnantajan 

määrällä tavalla osallistua 

vuosittain kolmen päivän ajan 

osaamista lisäävään koulutuk-

seen. Tällä tavalla voidaan 

henkilöstön osaamista kehittä-

vää koulutusta lisätä ja koh-

distaa sitä lisäämään nykyistä 

koulutukseen osallistuvien 

työntekijöiden määrää. Näitä 

päiviä voidaan yli 55 -

vuotiaiden kohdalla käyttää 

myös työkyvyn edistämiseen ja 

työhyvinvoinnin parantami-

seen. 

Verovähennyksen tavoitteena 

on edistää osaamisen kehittä-

mistä ja muutostilanteisiin va-

rautumista sekä työurien pi-

dentämistä. 

 

Uuden järjestelmän kriteereis-

tä, käyttöönoton pelisäännöis-

tä ja toimeenpanosta valmis-

tellaan kolmikantaisesti esitys 

31.5.2012 mennessä. Vastaava 

järjestely toteutetaan julkisella 

sektorilla. Järjestelmä otetaan 

käyttöön 1.1.2013. 

 

Sopimuksen sisällön ja katta-

vuuden arviointi 

 

Tässä todetut hallituksen esi-

tykset ovat ehdollisia. Mikäli 

hallitus katsoo sopimuksen si-

sällön sekä työmarkkinoiden 

keskusjärjestöjen 25.11.2011 

tekemän arvion sopimuksen 

kattavuudesta riittäviksi, halli-

tus sitoutuu omasta puoles-

taan yllä lueteltuihin toimen-

piteisiin ja antaa tarvittavat 

esitykset eduskunnalle. Muus-

sa tapauksessa esitykset rau-

keavat lukuun ottamatta halli-

tuksen jo aiemmin linjaamia, 

vuoden 2012 talousarvioesi-

tykseen liittyviä toimenpiteitä. 

 

 


