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SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT  RY    
ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY 
       
 
 
SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJÄ KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PALKKARATKAISUSTA VUODELLE 2011   
 
Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet Sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen 
palkkaratkaisusta vuodelle 2011 seuraavaa: 

 
 

1. Yleis- ja taulukkopalkkojen korotus 1.5.2011:  
 
 Työntekijöiden henkilökohtaisia 30.4.2011 voimassa olleita kuukausipalkkoja ja 

taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2011 alkaen 1,2 %. 
 
2. Paikallinen erä 1.5.2011 

 
 Sosiaalialan järjestöissä toteutetaan 1.5.2011 lukien paikallisesti sovittava erä 

0,8 %. 
 
 Työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön varsinaisesta säännöllisen työ-

ajan palkkasummasta huhtikuulta 2011 käytetään 0,8 % paikallisesti sopien.  
 Erän kohdentamisesta on neuvoteltava paikallisesti 31.8.2011 mennessä tä-

män sopimuksen liitteenä olevan (liite 1) soveltamisohjeen mukaisesti. Koh-
dennuksessa otetaan huomioon vuosittaisen kehityskeskustelun arviot. Ellei 
erän kohdentamisesta päästä yhteisymmärrykseen, maksetaan erä kaikille 
henkilökohtaisiin kokonaispalkkoihin 0,8 % suuruisena. Erä maksetaan takau-
tuvasti viimeistään syyskuun 2011 palkanmaksun yhteydessä. 

  
3. Työehtosopimuksen 27 §:n 3. kohdan korvauksia korotetaan seuraavasti:  
 Luottamusmiehelle maksetaan korvausta luottamusmiestehtävien hoitamisesta 

seuraavasti: 

edustettavien lukumäärä  euroa/kk 

   2    - 15       24,50  

   16  -  50    35,50  

   51  - 100   45,60  

   yli     100   55,00 

 

Pöytäkirjamerkintä: Monitoimialaisessa tai monitoimipaikkaisessa järjestössä 
toimiva luottamusmies rinnastetaan pääluottamusmieheen. Pääluottamusmie-
helle maksettava vähimmäiskorvaus on 55,00 euroa. 



 
 
    
   
    

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 23,50 €/kk korvauksena ko. tehtävien hoita-
misesta. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työsuojeluvaltuutettu 
edustaa henkilöstöä työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 
kaksikymmentä työntekijää. Mikäli työpaikalla on vähintään 100 toimihenkilöä, 
on työsuojeluvaltuutetun korvaus 35,50 €. 
 

4. Sovittiin perustettavaksi seuraavat työryhmät: 
  

A 
Perustetaan työryhmä, joka 31.5.2011 mennessä selvittää mahdollisen II PKL:sta luopumisen. 
Työehtosopimusosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että II PKL:sta luopumisen yhteydessä toimi-
henkilöille II PKL:n taulukkopalkkojen päälle maksettuja mahdollisia tehtäväkohtaisia palkanosia 
ja henkilökohtaisia lisiä voidaan pienentää enintään paikkakuntakalleusluokkien taulukkopalkko-
jen lähentymisen verran. Se osa PKL II ja PKL I:n välisestä erosta (enintään kuitenkin 50 % tau-
lukoiden erosta), joka ei aiheuta palkanosien uudelleenjärjestelyn jälkeen kustannusvaikutusta, 
toteutetaan 1.10.2011. Työryhmä valmistelee ohjeet toteuttamisesta. 

 
Työryhmä suunnittelee mahdollisen II PKL:n taulukkopalkoista luopumisen siten, että sen toteu-
tuksen loppuosa olisi mahdollista vuoden 2012 aikana. Mikäli tehtäväkohtaiset palkanosat ja 
henkilökohtaiset lisät eivät riitä kattamaan eroa, voidaan siihen käyttää mahdollisesti seuraaval-
la neuvottelukierroksella tulevaa paikallista erää.  
 
B. 
Tilastotyöryhmä 
Asetetaan työryhmä, jonka tehtävänä on 30.9.2011 mennessä laatia selvitys ja mahdolliset esi-
tykset liittojen välisestä tilastoyhteistyöstä ja sen kehittämisestä sekä mahdollisista toimenpiteis-
tä tietojen saamisen lisäämiseksi järjestöiltä. 
 
 

5.  Neuvottelutuloksen hyväksyminen 
 

Osapuolten neuvottelijat suosittelevat 30.4.2011 mennessä kokoontuville halli-
tuksilleen tämän neuvottelutuloksen hyväksymistä.  
 
Mikäli tämä sopimusehdotus tulee järjestökäsittelyssä jommankumman tai mo-
lempien toimesta hylätyksi, katsotaan osapuolten välillä voimassa ollut työehto-
sopimus päättyneeksi ilman irtisanomista 30.4.2011. 
 

6. Työehtosopimuksen sopimuskauden pidentäminen 
  

Osapuolet sopivat voimassa olevan työehtosopimuksen voimassaoloajan piden-
tämisestä 31.1.2012 saakka.  
 
 

Helsingissä 31.3.2011  
 
 
SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT RY             ERITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO RY 



 
 
    
   
    
 
      liite 1 
 
PAIKALLISEN ERÄN TOTEUTTAMINEN SOSIAALIALAN JÄRJESTÖISSÄ 1.5.2011 
 
Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen palkkaratkaisussa vuodelle 2011 on sovittu 
1.5.2011 jaettavaksi paikallisesti kohdennettava 0,8 % suuruinen erä. 
 
 
1. Mitä jaetaan 

0,8 % työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta 
huhtikuulta 2011. Palkkasummassa otetaan huomioon varsinaiset säännölliset palkat (sisäl-
täen kiinteät kuukausittain toistuvat lisät) mutta ei ylitöitä eikä vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä 
kuten ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaikorotuksia. Palkalliselta poissaoloajalta kuten vuosi- tai 
sairauslomalta maksetut palkat otetaan huomioon ilman vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä. Vastaa-
vasti palkallisella poissaolojaksolla olevien työntekijöiden sijaisten palkkoja ei oteta huomi-
oon. Lomarahoja ei oteta huomioon. 
 
Esimerkiksi: Työehtosopimuksen piirissä on 30 työntekijää (ei sisällä työehtosopimuksen 1 
§:n mukaisia työnantajan edustajia), joiden säännöllisen työajan kuukausipalkat tai tuntipalk-
kaisille työntekijöille maksetut tuntipalkat huhtikuulta 2011 olivat 63 000 euroa. Summa sisäl-
tää yhteensä 3 000 euroa tuntikohtaisia ilta- ja lauantaityölisiä. Varsinaiset säännölliset palkat 
ovat siis 60 000 euroa (63 000 €, josta vähennetään 3 000 € vaihtuvia tuntikohtaisia lisiä).  
 
Jaettava erä on 0,008 x 60 000 euroa = 480 euroa. 
 
2. Ketkä neuvottelevat 

Neuvottelut käydään joko työnantajatasolla tai työyksikkökohtaisesti. Neuvotteluosapuolina 
ovat työnantajan edustaja ja luottamusmies/luottamusmiehet. Ellei luottamusmiestä ole, työn-
tekijät voivat valita yksimielisesti edustajan keskuudestaan. Pienessä työyhteisössä neuvotte-
lut voidaan käydä myös koko henkilöstön kanssa yhteisessä palaverissa ilman erikseen valit-
tuja edustajia. Neuvottelujen alussa todetaan, ketkä ovat neuvottelijat ja mitä tahoja he edus-
tavat. 
 

3. Paikallisten erien kohdennusperusteet 

Neuvotteluissa on tarkoitus yhteisymmärryksessä sopia siitä, miten paikallinen 0,8 % erä 
kohdennetaan. Käytännössä ensin sovitaan niistä periaatteista, joiden mukaan kohdennus 
suoritetaan ja tämän jälkeen erän jakamisesta työpaikalla. Jakoperusteiden tulee liittyä työn 
vaativuuteen tai henkilökohtaiseen suoriutumiseen. 
  



 
 
    
   
    
 
Paikallisesti jaettavaa erää ei saa käyttää työehtosopimuksen normaalin velvoitteen täyttämi-
seen vaan tämän ylittäviin tai harkinnanvaraisiin muihin kohdennuksiin. Erä on pysyvä osa 
palkkaa, joka maksetaan mahdollisten toimihenkilölle myöhemmin myönnettävien henkilö-
kohtaisten ja tehtäväkohtaisten palkanosien sekä kokemuslisien lisäksi. 
 
 
4. Toimenpiteet ennen erien jakamista 

Työnantaja ja luottamusmies/luottamusmiehet käyvät hyvissä ajoin ennen korotusajankohtaa 
läpi työpaikan tehtävien sijoittumisen vaativuusryhmittelyyn sekä sen, kuinka monelle ja kes-
kimäärin kuinka suuria tehtävä- ja henkilökohtaisia palkanosia järjestössä maksetaan vaati-
vuusryhmittäin. 
 
Neuvottelut käydään työnantaja-aloitteisesti. Työnantaja toimittaa luottamusmiehelle ehdo-
tuksen suunnitelluista korotuksista ja niiden perusteista vaativuusryhmittäin. 
     
Esimerkiksi: Työnantaja tekee luottamusmiehelle seuraavan ehdotuksen paikallisen erän 
kohdentamisesta (tässä esimerkissä 420 euroa): 
 
1) Vaativuusryhmässä 2 työskenteleville kahdelle työntekijälle kohdistetaan henkilökohtaisen 
suoriutumisen perusteella 40 e eli yhteensä 80 e. 
2) Vaativuusryhmässä 4 työskenteleville neljälle asiantuntijalle kohdistetaan jokaiselle työn 
vaativuuden perusteella 60 e eli yhteensä 240 e. 
3) Vaativuusryhmässä 6 työskentelevälle kahdelle asiantuntijalle kohdistetaan 50 euroa eli 
yhteensä 100 euroa. 
 
Tässä esimerkissä kohdennettava 420 euron paikallinen erä jaettaisiin siis kahdeksalle hen-
kilölle.     
 
Luottamusmies ja työnantaja neuvottelevat erien kohdentamisesta edellä mainituilla periaat-
teilla. Erät jaetaan toistaiseksi voimassa olevina palkanosina viimeistään syyskuun 2011 pal-
kanmaksun yhteydessä. Sopimus erien kohdentamisesta tulee tehdä kirjallisesti.  
 
Työehtosopimusosapuolet suosittavat, että erityisesti suuremmissa järjestöissä erä jaettaisiin 
aidosti paikallisesti ja kohdennettaisiin em. tavalla. Jos erien kohdentamisesta ei kuitenkaan 
päästä sopimukseen, maksetaan paikallinen erä kaikille 0,8 % suuruisena henkilökohtaisesta 
palkasta laskettuna. 

     
5. Jälkitarkastelu 

Kun työnantaja ja luottamusmies ovat päässeet sopimukseen paikallisten erien kohdentami-
sesta, tiedotetaan kohdennuksesta ja sen perusteista kirjallisesti henkilökunnalle. 



 
 
    
   
    
 
Henkilökunnalle annettavassa tiedotteessa tulee ilmetä ainakin:  
 
1)    Millä perusteilla erä on kohdennettu 
2)    Kuinka monelle henkilölle paikallinen erä on kohdistunut 
3)    Mihin vaativuusryhmiin erää on kohdennettu ja kuinka paljon (%) 
 
Työnantajan edustaja antaa pyydettäessä ilman aiheetonta viivytystä työntekijäpuolen neu-
vottelijoille sellaisen kirjallisen selvityksen, että sen perusteella voi luotettavasti todeta käyte-
tyt jakoperusteet ja koko 0,8 % erän tulleen jaetuksi. Tällainen selvitys voi olla esim huhti-
kuun 2011 ja toukokuun 2011 varsinaisen säännöllisen palkkasumman vertailu ilman touko-
kuun 2011 yleiskorotuksen vaikutusta.   
 
6. Palkkatietojen salassapito 

Luottamusmiehelle luovutetut ja näytetyt tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia, eikä hän 
saa luovuttaa yksittäisen henkilön palkka- tai muuta henkilötietoa kenellekään muulle kuin 
henkilölle itselleen. 
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