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1. Sysselsättnings- och 
tillväxtavtal 
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1. Sysselsättnings- och tillväxtavtal

• Syftet med det av centralorganisationerna på arbetsmarknaden 
30.8.2013 undertecknade avtalet är att öka förutsägbarheten i den 
ekonomiska verksamhetsomgivningen och säkerställa att 
kostnadskonkurrenskraften förbättras och att sysselsättningen ökar 
så jämt som möjligt.   

• Avtalsperioden är ungefär tre år och omfattar två perioder
- den första perioden varar 24 månader

- den andra perioden upphör den tidpunkt kollektivavtals-
parterna har bestämt 1.11.2016 – 31-1.2017 

• Arbetsmarknadens centralorganisationer fattar före 15.6.2015 beslut 
om lönehöjningen för den andra perioden

- Ifall man inte når ett avtal, har förbunden rätt att säga upp sina avtal 
med fyra månaders uppsägningstid så att de upphör då den första 
perioden löper ut 
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• Under den första perioden höjs lönerna två gånger:
– Den första avtalshöjningen 20 euro/månad 4 månader från den dagen den 

första avtalsperioden börjar

– Den andra höjningen om 0,4 % 12 månader efter den första höjningen

• Vissa åtgärder av statsmakten i anslutning till sysselsättnings- och 
tillväxtavtalet:
– Arbetslöshetsdagpenningens självriskdagar minskas

– Inflationsjustering av inkomstskatteskalorna

– Skattebehandlingen av kilometerersättningarna kvarstår oförändrade

– Farledsavgifterna granskas 

1.2 De viktigaste punkterna i 
sysselsättnings- och tillväxtavtalet 
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2. Teknologiindustrins kollektivavtal 
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• Det nya kollektivavtalet följer sysselsättnings- och tillväxtavtalet 

• Avtalsperioden är 1.11.2013 – 31.01.2016

• Ändringarna av avtalet träder i huvudsak i kraft 1.11.2013, om 
man inte i fråga om avtalspunkten har avtalat annat om 
ikraftträdandet

• Särskild uppsägningsgrund för kollektivavtalet
– Ifall centralorganisationerna inte kommer överens om höjningarna för 

avtalets 3:e år ~ parternas förhandlingar om lönejusteringarna och en 
eventuell uppsägning av kollektivavtalet före 30.6.2015 -> avtalet 
löper ut 31.10.2015

2. Kollektivavtalet för teknologiindustrin
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3. Löneuppgörelse 

Rättvis – Sporrande – Genuint samarbete 
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• Företagens konkurrenskraft, i praktiken företagsverksam-
hetens lönsamhet kan öka
̶ genom att öka marknadsandelen 

• t.ex. genom att utveckla nya produkter eller genom 
specialisering 

̶ genom att öka priskonkurrenskraften

• genom att sänka produktionskostnaderna och/eller höja 
produktiviteten

• Stor oenhetlighet råder mellan företagen i fråga om 
framgångsutsikterna

• På arbetsplatserna görs varje dag val och fattas beslut, 
som påverkar framtiden

Företagsvisa lösningar är en viljefråga –
Vad är alternativet i en öppen konkurrens?

• Det är en viljefråga 
– Att besluta sig för att tillsammans söka de bästa möjliga 

lösningarna både för företaget och personalen 

– Koncentrera krafterna på att effektivt verkställa sådana 
beslut

• Flexibla och mångsidiga arbetstider samt lönenivån 
och dess sporrande verkan är viktiga arbetsvillkor 
för att öka produktiviteten och höja 
konkurrenskraften. 
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Lokala förhandlingar om löneuppgörelsen 

• Förhandlingarna verkligen på företags- eller arbetsplatsnivå
– Framgångsfaktorerna, kraven, ändringstryck kända 

– Löneuppgörelsen dimensioneras enligt företagets tillstånd 

• ekonomiskt läge, order-, sysselsättningsläge 

• kostnadskonkurrenskraft på marknaden 

• utveckling av produktiviteten

– Öppen och grundbaserad diskussion om företagets eller arbetsplatsens 
tillstånd

– Lönebildningens sporrande verkan, lönedifferentieringens rättvisa 

• Lokal uppgörelse främjas av 
– Enhetlig uppfattning om läget 

– Kunskap och uppfattning om vad lönehöjningen baserar sig på 

• gäller företagets ledning, chefer, förtroendemän och arbetstagare

– Enhetlig uppfattning om belönandets sporrande verkan och rättvisa

– Konsekvent verksamhet av ledningen, chefer och förtroendemän

12

Ekonomi, orderstock och sysselsättningsgrad

• I företagen diskuteras om vilka nyckeltal som följs upp

• De till ekonomin anslutna, på bokslutet baserade 
nyckeltalen beskriver i allmänhet
– verksamhetens omfattning 

– lönsamheten 

– betalningsförmågan 

– kreditvärdigheten 

• Syftet med bokslutsanalys är att skissa upp det ekonomiska 
utgångsläget för företagets framtid

• På basis av analysen undersöks företagets utveckling i relation 
till mål samt i jämförelse med branschens situation och 
konkurrenterna 
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Ekonomi, orderstock och sysselsättningsgrad

• Nyckeltal som beskriver orderstocken och sysselsättnings-
graden är prognoser för framtiden – man kan inte i företaget 
påverka en del saker, men den egna verksamheten är viktig för 
framgång

• För att klara sig är företaget beroende av förmågan att förnya 
sig, atmosfären på arbetsplatsen, förmågan att samarbeta, 
flexibilitet och kvalitetsfaktorer

• I ett framgångsrikt företag gör en individ tillsammans och enskilt 
sitt bästa för att 

 öka försäljningen

 sänka kostnaderna 

 effektivera verksamheten

 förbättra leveransförmågan och kvaliteten

Lokala lösningar

Ekonomi
 Konkurrenskraft

 Produktivitet

 Kostnads-

effektivitet

 Flexibilitet

 Know how

 Pris/kvalitet

Orderstock
 Kundnöjdhet

 Leveranssäkerhet

 Pris/kvalitet

 Konjunkturer

 Image

Sysselsättning
 Order

 Konjunkturer

 Löner

 Kostnads

 konkurrenskraft

Konkurrenskraftigt och lönsamt företag

– välmående personal
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Belöningens sporrande inverkan

• Motiverar arbetstagaren att utveckla sin kompetens och 
yrkesskicklighet
– arbetstagaren vet hur han/hon (och som medlem av gruppen) kan påverka sin egen lön
– bör få respons 
– öppen interaktion med chefen– hur kompetensen vidareutvecklas

• Med individuella höjningar belönas kompetens, ansvarstagande och 
goda arbetsprestationer  
– kompetens, ansvarstagande och goda arbetsprestation kan belönas endast i företagen 

och på arbetsplatserna, nära människan som utför arbetet

• Produktiviteten förbättras, när lönehöjningarna kan fördelas rättvist 
och motiverande 

• Upprätthållandet av belöning är kontinuerlig verksamhet
– företagets lönepolitik 
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Lokala förhandlingar om löneuppgörelsen 

Granskning av företagets eller arbetsplatsens ekonomi, 
orderstock och sysselsättningsgrad

• Lönesättningens motiverande verkan,       
lönedifferentiering 

•Lösning som motsvarar arbetsplatsens behov

Med huvudförtroendemannen  
avtalas om höjningens 

•Verkställande

•Tidpunkt

•Storlek

Verkställande av den 
lokala lösningen

Förhandlingar om löneuppgörelsen och dess bakgrund:

Lokal löneuppgörelse: Ifall man inte avtalar lokalt 

12 cent eller 20 euro/månad

generell höjning senast 

1.3.2014
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Hur lönehöjningen fördelas

SV 7

3 %
9 %

14 %
19 %

25 %

Lön

18

4.3 Lokal löneuppgörelse

• Man kommer före 30.11.2013 överens med huvudförtroendemannen om 
– hur lönehöjningen verkställs 
– tidpunkten för höjningen
– storleken 

• Det är fråga om lokal uppgörelse redan när man avtalat om en av dessa faktorer 
avvikande från stoppbrädet

• Nivån av den lokala uppgörelsen är öppen

• Man kan lokalt komma överens om att förlänga behandlingstiden
– då ska man på förhand avtala om hur man ska förfara, om man inte heller under 

den förlängda behandlingstiden når enighet 
• hur lång den förlängda behandlingstiden är 
• tidpunkten för när höjningarna verkställs 



10

19

Lönehöjningarna 2013, ifall lokalt avtal inte nås

• Om man inte lokalt har kommit överens om hur höjningen verkställs, höjs 
lönerna med 12 cent/timme eller 20 euro/månad som en generell höjning

• Den generella lönehöjningen verkställs senast 1.3.2014 eller från början av 
den lönebetalningsperiod  som infaller närmast därefter 

• Arbetsgivaren kan tidigarelägga lönehöjningen, i detta sammanhang ska 
man konstatera, att det är fråga om en generell höjning

20

Lokal löneuppgörelse 2014

• Man kommer före 31.10.2014 överens med huvudförtroendemannen om 
• hur lönehöjningen verkställs 
• tidpunkten för höjningen
• storleken 

• Det är fråga om lokal uppgörelse redan när man avtalat om en av dessa faktorer 
avvikande från stoppbrädet

• Nivån av den lokala uppgörelsen är öppen

• Man kan lokalt komma överens om att förlänga behandlingstiden
• då ska man på förhand avtala om hur man ska förfara, om man inte heller under den 

förlängda behandlingstiden når enighet 
• hur lång den förlängda behandlingstiden är 
• tidpunkten för när höjningarna verkställs 
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Lönehöjningarna 2014, ifall lokalt avtal inte nås

• Om man inte lokalt har kommit överens om hur höjningen verkställs, höjs 
lönerna med en generell höjning om 0,4 %

• Höjningarna verkställs senast 1.3.2015 eller från början av den 
lönebetalningsperiod  som infaller närmast därefter 

• Arbetsgivaren kan tidigarelägga lönehöjningen, i detta sammanhang ska 
man konstatera, att det är fråga om en generell höjning
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Exempel : 
Höjning av tidlön; uppgörelse på arbetsplatsen 

Arbetstagarens tidlön höjs på basis av uppgörelsen på arbetsplatsen 
0,5 %. Arbetstagarens tidlön är 12,75 €/timme. Enligt de uppgifter 
arbetstagaren utför utgår hans grundlön enligt svårighetsgrupp 6 och 
den personliga lönedelen är 14 %. 

Tidigare tidlön (€/timme): Ny tidlön (€/timme):
tl = 12,75 tl = 12,75 x 1,005 = 12,81
gl = 10,99 + 1,54 = 12,53 gl = 11,09 + 1,55 = 12,64
Tld = 12,75 – 12,53 = 0,22 tld = 12,81 – 12,64 = 0,17

ald = 10,99 ald = 11,09
pld = 1,54 pld = 1,55

Den höjda tidlönen räcker till, eftersom den nya grundlönen är lägre.
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Exempel : 
Höjning av tidlön; uppgörelse på arbetsplatsen 

Höjningen av arbetstagarens tidlön är 20 euro/månad. Arbetstagarens 
månadslön är 2254 €/månad. Enligt de uppgifter arbetstagaren utför 
utgår hans grundlön enligt svårighetsgrupp 6 och den personliga 
lönedelen är 14 %. 

Tidigare tidlön (€/månad): Ny tidlön (€/månad):
tl = 2254 tl = 2254 + 20 = 2274
gl = 1916 + 268 = 2184 gl = 1934 + 271 = 2205
Tld = 2254 – 2184 = 70 tld = 2274 – 2205 = 69

ald = 1916 ald = 1934
pld = 268 pld = 271

Den höjda tidlönen räcker till, eftersom den nya grundlönen är lägre.

24

Exempel :
Höjning av tidlön; uppgörelse på arbetsplatsen 

ALD

PLD

TLD

ALD

PLD

TLD

PLD 14 %
PLD= 1,54 €/h 

SG 6:
ALD = 10,99 €/h

TLD = 0,22 €/h 

Tidlön 12,75 €/h

Höjning 0,5 % 

PLD 14 %
PLD = 1,55 €/h 

SG 6:
ALD = 11,09 €/h

APO = 0,17 €/h 

Tidlön 12,81 €/h
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Prestationslönesumma
• Nivån på prestationslönesumman fastställs för arbetets svårighetsgrupp, 

avdelning, maskingruppen eller motsvarande helhet

• Den under tidsperioden intjänade summan i prestationslöner delas med det 
antal arbetstimmar som använts till uppgiften 

• Tidsperioden ska vara tillräckligt lång, motsvara normala förhållanden, 
avslutas det datum höjningen sker

• Då man fastställer granskningsperioden ska man beakta den tid som i 
allmänhet används för tillverkningen av produkten, antalet och övriga 
faktorer. Begränsas till nuvarande metoder och priser, man ska undvika fall 
som utförts under exceptionella förhållanden.

• Prestationslönerna höjs med koefficienten K, som beräknas enligt följande:
– K = 1+ (höjning : A),
då höjningen verkställs i cent  och A är prestationslönesumman 

26

Exempel :
Höjning av delackord; generell höjning 

Ackordspriset är 12 cent/timme och arbetet hör till SV 7. Lönen är delackord 75/75. 
Ackordspriset är 15,76 €/stycke och den fasta delen är 10,53 €/timme. Ackordslönen för 
arbetsuppgifter av denna svårighetsgrad har under de senaste redovisningsperioderna varit 
14,03 €/timme. Den till arbetet använda tiden är i genomsnitt 4,5 timmar.

Höjningskoefficienten räknas ut genom prestationslönesumman:
K = 1+ (12 cent/timme / 1403 cent /timme) = 1,0068

Ny ackordslön: A = 1,0068 x 15,76 €/st = 15,90 €/st
Ny fast andel: kd = 1,0068 x 10,53 €/h = 10,62 €/h

Tidigare ackordslön:
Pv = 10,53 €/h + (15,76 €/st : 4,5 h/st) = 10,53 €/h + 3,50 €/h = 14,03€/h

Ny ackordslön:
Pu = 10,62 €/h+ (15,90 €/st : 4,5 h/st) = 10,62 €/h + 3,53 €/h = 14,15 €/h

Justering: den nya arbetsbetingade lönedelen är 11,65 €/timme.
Prissättningsregel: 1,2 x 11,65 €/h = 13,98 €/h. Regeln uppfylls, höjningen är tillräcklig
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4.9 Arbetsbetingade löner 1.3.2014
Arbetets svårighetsgrupp Timlöner Månadslöner

cent/h euro/månad

1 869 1515

2 912 1591

3 958 1670

4 1006 1754

5 1056 1841

6 1109 1934

7 1165 2030

8 1223 2132

9 1284 2228

Beräkningsordning: 1a) uppgörelse på arbetsplatsen eller 
1b) generell höjning
2) justering med nya arbetsbetingade löner 

Arbetsbetingade löner tas i bruk från tidpunkten för lönehöjningarna på de 
enskilda arbetsplatserna. 

28

Arbetsbetingade löner 1.3.2015
Arbetets svårighetsgrad timlöner månadslöner

snt/t euroa/kuukausi

1 876 1527

2 920 1603

3 966 1684

4 1014 1768

5 1065 1856

6 1118 1949

7 1174 2046

8 1233 2149

9 1294 2256

Beräkningsordning: 1a) uppgörelse på arbetsplatsen eller 

1b) generell höjning 
2) justering med nya arbetsbetingade löner 

Arbetsbetingade löner tas i bruk från tidpunkten för lönehöjningarna på

de enskilda arbetsplatserna.
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Separata tillägg

• De separata tilläggen är från 1.3.2014 eller från närmast därpå följande 
lönebetalningsperiod:
– Tillfällig avvikelse i arbetsförhållandena 57 cent/timme

– Exceptionell olägenhet eller svårighet 43 cent/timme

– Skift-, kvälls- och nattarbete

• Kvällsskift (t.ex. kl. 14-22) 115 cent/timme

• Nattskift (t.ex. kl. 22-06) 211 cent/timme

– Tillägg för oavbrutet samt kontinuerligt skiftarbete 211 cent/timme

– Gruvtillägg 148 cent/timme

30

Höjning av medeltimlönen

• Då man använder sig av medeltimlönen efter det att lönehöjningen 
har trätt i kraft ska medeltimlönen till en arbetstagare höjas så, att 
man beaktar lönehöjningen till den del som den inte ingår i 
medeltimlönen. 
– Medeltimlönen höjs efter det att lönehöjningen har trätt i kraft med 

lönehöjningen. 
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Medeltimlön, exempel

• Lönehöjning, ifall ingen lokal uppgörelse: 12 cent/timme 1.3.2014 
• I exemplet antas att I/2014 kvartalet omfattar sex lönebetalningsperioder, av vilka den 

första är den första lönebetalningsperioden i januari.

Beräkningsperiod Användningsperiod för den 
höjda medeltimlönen 

Höjning av medeltimlön

IV/2013 februari - april 12 cent

I/2014 maj - juli 4/6 * 12 cent = 8 cent

• Under I/2014 kvartalet ingår lönehöjningen i två lönebetalningsperioder av sex, varför 
medeltimlönen ska korrigeras för fyra lönebetalningsperioder. I höjningen beaktas 4/6. 
Medeltimlönen som beräknats I/2014 höjs enligt följande: 4/6 * 12 cent = 8 cent

• Ifall tidpunkten för lönehöjningen eller antalet löneperioder under 1/2014 kvartalet är 
annat, ska detta beaktas. 

• Höjningen av skifttilläggen beaktas inte separat: en höjning motsvarande lönehöjningen 
räcker till. 

Lönesättningsförsök på de enskilda 
arbetsplatserna 

• Avsikten är att främja och stöda lönesättningsförsök på de enskilda 

arbetsplatserna, vilka stöder en utveckling av lönebestämmelserna.

• Förbunden har utarbetat ett lönesystem baserat på kompetens för 

försöken. Modellen poängterar behärskande av uppgiftshelheten och 

arbetstagarens kunnande. Också arbetsplatsens egna modeller är 

välkomna. 

• Genom lokalt avtalande kan man i försöken avvika från 

kollektivavtalsbestämmelserna i fråga om avtalsbestämmelser som 

gäller lönedelar som betalas till alla arbetstagare. 

• Ibruktagandet av avvikelser ska godkännas av den arbetsgrupp som 

utvecklar lönebestämmelser.

• Kontaktpersoner Jukka Tiihonen, Teknologiindustrin och Jyrki 

Virtanen, Metallarbetarförbundet 
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4. Vissa textfrågor

4.1 Användning av hyrd arbetskraft 
4.2 Kontroll av sjukfrånvaro och egen anmälan
4.3 Åldrande arbetstagare
4.5 Övriga textfrågor

34

4.1 Användning av hyrd arbetskraft

• Det finns inga begränsningar för användning av hyrd arbetskraft.

• Kund- och bemanningsföretagen ska i samarbete se till att 
arbetsgivarens skyldigheter fylls. 
– uppgifterna skriftligt eller elektroniskt till bemanningsföretaget 

– de viktigaste arbetsvillkoren för de inhyrda arbetstagarna i enlighet 
med principerna som tillämpas i kundföretaget  

• Arbetsgivaren får inte permittera eller säga upp egna arbetstagare 
på grund av hyrd arbetskraft
– då arbetet minskar ska man först avstå från hyrd arbetskraft

– arbetsgivaren måste avbryta eller annullera permitteringar av egen 
personal innan hyrd arbetskraft kan användas

– hyrd arbetskraft kan dock fortfarande behövas för uppgifter som kräver 
särskild yrkeskunskap eller för uppgifter, där arbetsgivarens egen 
personal inte permanent arbetar 
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4.1 Användning av hyrd arbetskraft

• Kundföretagen får inte säga upp egna arbetstagare av ekonomiska 
eller produktionsmässiga skäl eller av skäl som beror på 
omorganisering av verksamheten med syftet att arbetsinsatsen 
senare ersätts av hyrd arbetskraft. 
– om det har gått kortare tid än 6 månader från det anställningarna har 

avslutats, är användning av hyrd arbetskraft berättigad endast på grund 
av oförutsedda ändringar under denna tid i arbetsgivarens verksamhet.

– arbetsgivaren ska för förtroendemannen reda ut ovan avsedda ändringar 
av verksamhetsförutsättningarna

• Kundföretagets huvudförtroendeman har behörighet att 
representera den hyrda arbetskraften i meningsskiljaktigheter som 
berör anställningen om den inhyrda vill det

36

4.1 Användning av hyrd arbetskraft

• Mera detaljerade anvisningar om användning av hyrd arbetskraft 
finns i förbundens gemensamma handbok om hyrd arbetskraft 
samt i råden om god praxis i fråga om hyrd arbetskraft som 
utarbetas i teknologiindustrin

• Under avtalsperioden utvärderas hur den nya 
avtalsbestämmelsen fungerar
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4.2 Kontroll av sjukfrånvaro och egen anmälan 

• Kontroll av sjukfrånvaro sker bäst i samarbete

• Man kan lokalt på arbetsplatsen avtala om ibruktagande av ett 
förfarande med egen anmälan för att minska sjukfrånvaro

• Avtalet ska ingås skriftligt med förtroendemannen

• Avtalet kan gälla arbetstagares egen frånvaro på högst tre dygn 

• Frågor som ska avtalas är bl.a.
– avtalets mål, vem avtalet gäller

– sättet på vilket anmälan sker

– hur man gör om sjukdomen fortsätter

– eventuella begränsningar av den mängd frånvaro som godkänns 

– arbetsgivarens rätt att kräva läkarkontroll av arbetstagaren 

– föregripande av missbruk och möjlighet att avvika från grunderna för 
betalning av lön för sjuktid vid uppdagat missbruk 

– uppföljning av hur avtalet verkställs 

38

4.3 Åldrande arbetstagare 
Livscykelmodellen för arbetslivet – åtgärder för att 
förlänga arbetskarriärerna 
• I förbundens gemensamma ”Teknologiateollisuuden

työkaarimalli” –publikation finns exempel på praktiska 
åtgärder för att förlänga arbetskarriärerna 
– Ledning och planering av arbetskarriärerna

– Kompetens och yrkesskicklighet

– Omarbetning av arbetsuppgiften 

– Arbetstidsarrangemang

– Specialarrangemang för åldrande personer 

Förlängning av arbetskarriären 
• Arbetsgivaren och en arbetstagare som har fyllt 58 år 

diskuterar de möjliga åtgärder som stöder en åldrande 
person att fortsätta arbeta 
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Livscykelmodellens element 

39

40

4.3 Åldrande arbetstagare 

Utbyte av tjänsteårstillägget till ledighet
• Arbetsgivaren och en arbetstagare som har fyllt 58 år kan 

årligen avtala om att det tjänsteårstillägg som arbetstagaren 
har tjänat eller en del av det byts ut mot motsvarande ledighet.
– Ledigheten kan hållas efter granskningstidpunkten för tjänsteårstillägget

– Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om tidpunkten för ledigheten eller 
om det förfarande som tillämpas i fråga om ledigheten 

– Ledigheten likställs med arbetstid när semester intjänas om:

• Ledigheten flyttas till arbetstidsbanken enligt lokalt avtalade regler för 
arbetstidsbank eller 

• Man avtalar så med arbetstagaren

• I andra fall är ledigheten inte tid likställd med arbetad tid 

– För ledigheten betalas till arbetstagaren ersättning som motsvarar 
medeltimlön

– Avtalet ska ingås skriftligt

– Förtroendemannen får en utredning över bytespraxis
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Minskningsordning
• Arbetsgivarens skyldighet att tillämpa en minskningsordning har 

skärpts, utöver arbetstagarens yrkesskicklighet granskas också 
andra förmågor

Yrkesmässig utbildning på fritid
• Om yrkesmässig utbildning arrangeras utanför den ordinarie 

arbetstiden betalas för utbildningstiden en ersättning 
motsvarande individuell tidlön. 

Lön för faderskapsledighet
• Begränsningen för enbart den första faderskapsperioden har 

slopats.

4.4 Övriga textändringar

42

5. Layout-reform
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5. Layout-reform 

• Syftet är att förenkla strukturen och språkdräkten, förkorta och 
förenkla avtalet och utveckla layouten 

• Reformen ändrar inte kollektivavtalets innehåll eller vedertagna 
tolkningar 

• Man har slopat tidigare paragrafindelning 
– I stället kapitel, punkter och underpunkter

• De bestämmelser i centralorganisationsavtalen som tidigare 
ingått som bilagor har nu till behövliga delar fogats till avtalet

• Det förnyade kollektivavtalet publiceras också som Internet- och 
eventuellt mobilversion

44

6. Minimiarbetsvillkor för utsända 
arbetstagare
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6. Minimiarbetsvillkor för utsända 
arbetstagare

• Förbunden har utarbetat anvisningar om de viktigaste 
bestämmelserna i teknologiindustrin angående lön, arbetstid och 
semester

• Avsedda för utländska företag och deras arbetstagare som 
kommer till Finland för att arbeta och vilka omfattas om lagen om 
utsända arbetstagare
– utländsk underleverantörs arbetstagare (underleverans)

– arbetstagare, som sänds på arbete till en arbetsplats eller ett företag 
inom samma företagsgrupp (utlandskommendering)

– arbetskraft från utländskt bemanningsföretag (hyrd arbetstagare)

• Anvisningarna kan vara till nytta också för beställarföretag och 
myndigheter som övervakar företagshälsovårds- och 
arbetssäkerhetsfrågor

FÖREGRIPANDE 
SAMARBETE

Utveckling av samarbete och interaktion
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Föregripande samarbete

 Skapar en bas för kontinuerlig utvecklingsverksamhet

 Stärker kvalitativt informationsflöde i alla riktningar

 Man förbinder sig till föregripande samarbetsförfarande
 Regelbunden behandling av ärenden

 Ändringar i orderstocken och mängden arbetskraft

 Förbättrar personalens kunskaper om företagets ekonomi, orderstock 
och sysselsättningsgrad samt möjligheterna att påverka utvecklingen 
av dem

Avtal om utveckling av samarbetet (modell)

1. Avsikten med avtalet
 Förbättra interaktivt samarbete
 Syftet är förtroendeingivande, konsekvent öppet informationsflöde och   

diskussion på arbetsplatsen

2. Frågor som omfattas av avtalet och avtalad verksamhetsmodell
 Uppgifter om företagets ekonomiska situation, närmare i ”Talous, 

tilauskanta, työllisyys- keskusteluaiheita”
 Ändringar i företagsverksamheten, deras betydelse för personalens 

struktur, antal eller yrkesskicklighet förutses
 Man kommer på förhand överens om förfarandet vid permittering då 

arbetsmängden överraskande minskar i vissa situationer

2. Förutsätter inte ändringar av kollektivavtalet – grundar sig på lokalt avtal 
enligt avtalet om uppsägningsskydd
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Delta i teknologiindustrins 
projekt om arbetshälsa

2010‐2015

Mål
• Öka personalens arbetshälsa

• Upprätthålla arbetsförmågan

• Få med personalen – en ny kultur av 
gemenskap

• Erbjuda mätare för uppföljning av arbetshälsan

• Utveckla verksamheten enligt modell baserad 
på forskning
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Verksamhetsmodell
• Med Yksilö‐tutka –enkäten utgångspunkt och 
mätare för utredning av arbetshälsa och 
arbetsförmåga (gratis)

‐ fri användning också i fortsättningen

• Med Työpaikka‐tutka utvecklingsåtgärder (gratis), 
på önskan separat expert (debitering per dag)

• Yksilö‐tutka förnyade mätningar årligen

• Projektchefens stöd för verksamheten kostnadsfritt 

Resultat har nåtts:

• 60 företag deltar i projektet

• Signifikant statistisk ändring för under 35 –
åringar och över 54 –åringar i ökad 
arbetshälsa

• Positiv utveckling t.ex. i arbetsmotivationen 
och hur de psykiska krafterna räcker till samt 
hur arbetet löper
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Nya företag är välkomna med!

• Ytterligare uppgifter www.tyohyvinvointi.info

• Tag kontakt och fråga hur projektet kunde 
vara till nytta just i ert företag

• Projektchef Tiina Hartikainen

tiina.hartikainen@teknologiateollisuus.fi

tfn 050 586 2879

Förbundens gemensamma publikationer och kurser 

54

•Publikationer

•Toimivat työaikajärjestelyt - Teknologiateollisuuden työaikamalleja

•Työaikapankkia koskevat ohjeet

•Tulosta ja palkkaa

•Palkkarakenne-koulutusaineisto

•Karkearyhmittelyopas

•Tuottavuuden tienviitat - älyä peliin

•Työehdot ulkomaantyössä

•Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa

•Muutosturva

•Vuokratyöopas

•Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu + Yhteistoiminnan tasomittari

•Kurser

•Palkkarakenne

•Kannustavat palkkaustavat

•Työsuhdeasiain verkkokurssi

•Yhteiset tavoitteet – yhteinen etu; yrityskohtainen valmennus

•Yritystalouden avaimet
Publikationerna under adress: teknologiateollisuus.fi/työsuhdeasiain ohjeistus,

metalliliitto.fi


