
 

1.11.2017 | Hyvä ict-alan prolainen 

Työehtosopimusneuvo�elut umpikujassa – ylityökielto ja paikallisen sopimisen
kielto voimaan 2. marraskuuta
 

Ict-alalla on torstaiaamusta 2.11.2017 läh�en voimassa ylityökielto, joka koskee kaikkia toimihenkilötehtäviä. Tämä
pitää sisällään muun muassa operaa�orit ja niiden tytäryh�öt sekä alihankintaa tekevät asiakaspalvelu-,
verkonrakennus- ja ylläpitotöitä tekevät yritykset. Alalla ei myöskään tehdä mitään uusia paikallisia sopimuksia.

Neuvo�eluja ict-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta on Amma�lii�o Pron ja Palvelualojen työnantajat
PALTA:n välillä käyty elokuun lopulta läh�en. Neuvo�eluissa on tähän mennessä päästy yhteisymmärrykseen lii�ojen
yhteisen toimialan ICT-alan työn tulevaisuus -kehi�ämishankkeen toimeksiannosta. 
  
Pron tavoi�eena neuvo�eluissa on ollut muun muassa selkey�ää työehtosopimuksen määräyksiä, kehi�ää paikallisen
sopimisen edellytyksiä sekä parantaa työn ja perheen yhteensovi�amista koskevia määräyksiä. 

Toimihenkilöiden tärkein tavoite neuvo�eluissa on selkey�ää ulkopuolisen työvoiman eli vuokratyön ja
alihankinnan käy�öä koskevia määräyksiä ja sopia alalla vastuullisen alihankinnan periaa�eista. 
  
Työnantajalii�o PALTA on �etoises� halunnut kariu�aa neuvo�elut esi�ämällä, e�ä jokaisesta työehtosopimuksen
määräyksestä voitaisiin sopia paikallises� toisin. He ovat esi�äneet henkilöstöedustajien toimintaedellytysten
mitätöimistä ja keskeisten palkkausta ja työaikaa koskevien määräysten kuten sijaisuuskorvauksen, pyhäkorvausten ja
työvuorolue�elon romu�amista. 

Palkkausta koskevien määräysten romu�aminen iskisi erityises� asiakaspalveluhenkilöstön ansioihin.

Työnantaja on ajanut neuvo�elut umpikujaan

Työnantajaliiton vastaesitys ulkopuolisen työvoiman tarkoituksenmukaiseen käy�öön on röyhkeä. Se romu�aa vuosien
mi�aan kehitetyt vastuullisen alihankinnan toimintamallit. 
  
Neuvo�elu�lanne on ajautunut umpikujaan ja ict-alan työehtojen puolustaminen vaa�i toimenpiteitä.

 

Ylityökielto ja paikallisen sopimisen kielto

 
 Jos luet vies�n mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
 

 
 

 
 

http://uutiskirje.proliitto.fi/a/s/13703905-47ccd01009e43a0f248b572afcc3b497/2182746


Torstaiaamusta 2.11.2017 läh�en on voimassa ylityökielto, joka koskee kaikkia toimihenkilötehtäviä ict-alalla. Tämä
pitää sisällään muun muassa operaa�orit ja niiden tytäryh�öt sekä alihankintaa tekevät asiakaspalvelu-,
verkonrakennus- ja ylläpitotöitä tekevät yritykset. Alalla ei myöskään tehdä mitään uusia paikallisia sopimuksia. 
  
Asiat ovat mahdollisia ratkaista vielä neuvo�eluteitse, mikäli työnantajaliitolla on aitoa neuvo�eluhalukkuu�a. 

Ylityökiellon aikana noudatetaan säännöllistä työaikaa

Ylityön ja lisätyön tekeminen on kielle�yä liiton pää�ämän ylityökiellon aikana. Lii�o muistu�aa, e�ei työnantajalla ole
oikeu�a määrätä toimihenkilön liukuman käytöstä, vaan liukuma on tarkoite�u siihen, e�ä toimihenkilö voi itse
määritellä päivi�äisen työaikansa liukuman pui�eissa. 

Ylityökielto koskee kaikkia säännöllisen työajan ulkopuolisia �laisuuksia, myös koulutuksia. Vuorotyöntekijät ja osa-
aikaiset työntekijät tekevät vain säännönmukaiset työvuorolistaan merkityt työvuoronsa. 

Varallaolo on ylityökiellon piirissä.  
  
Hätätyönä tehdään vain sellaiset toimenpiteet, jotka voivat vaarantaa ihmisen turvallisuuden ja terveyden.  
Työnantajan tulee aina tehdä hätätyöstä ilmoitus AVI:lle ja siihen pitää lii�ää mukaan luo�amusmiehen kanta. AVI
pää�ää onko työ hätätyötä ilmoituksessa olevan selvityksen ja luo�amusmiehen lausunnon perusteella. 

Muista myös, e�ä hälytystyö ei ole mahdollista ja jo sovitut ylityönä tehtävät päivitykset tms. on peruute�ava. 

 

Saat lisää �etoa omalta luo�amusmieheltäsi, liiton aluetoimistoista sekä sopimusalavastaavilta Arto Heikkilältä ja Karri
Lybeckiltä. 

Edunvalvontaterveisin,

Arto Heikkilä 
sopimusalavastaava

Karri Lybeck 
sopimusalavastaava

Lähe�mme vies�n kaikille ict-alan prolaisille, joilla on ajantasaiset sähköpos�osoi�eet jäsen�edoissaan.

 

    

 

 
 

 
 

 

 

 
Jos tämä sähköpos� ei näy kunnolla, klikkaa tästä. Osoiterekisterin lähteet: Amma�lii�o Pron jäsenrekisteri. Jos et halua

tulevaisuudessa saada sähköpos�a Amma�lii�o Prolta tai jos sähköpos�osoi�eesi on muu�unut, ilmoita asiasta
jasenasiat@prolii�o.fi. Muutoksia yhteys�etoihisi voit tehdä myös Proplussassa.
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