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ICT-alan työehtosopimus 1.11.2017–31.1.2020
Pron hallitus hyväksyi eilen valtakunnansovi�elija Minna Helteen tekemän ICT-alan sovintoehdotuksen. Näin ollen
lakko, ylityökielto ja paikallisen sopimisen kielto peruuntuivat ja uusi työehtosopimus tuli voimaan. 
  
Neuvo�elut olivat vaikeat, koska työnantajalii�o Paltan tavoi�eet olisivat käytännössä romu�aneet alan
työehtosopimuksen ja tasavertaisen sopimisen kul�uurin. Teimme urakalla töitä estääksemme tätä toteutumasta.
Sovintoesitys on aina kompromissi. Voimme kuitenkin todeta, e�ä saavu�mme torjuntavoiton: saimme estetyksi
työnantajien lukuisat heikennysesitykset, jotka olisivat alentaneet sinunkin palkkaasi pahimmillaan tuhansia euroja. 
  
Sovintoratkaisuun ei sisälly muun muassa: 
– suurjuhlapyhäkorvauksen poistamista 
– sijaisuus- ja oto-korvausten poistoa 
– palkkamääräysten poistamista kesätyöntekijöiltä 
– sunnuntaikorvauksen tai kielilisän alentamista 
– nollasopimusten rajoitusten poistamista 
– lyhyen �lapäisen loman käytön rajoi�amista 
– vuokratyövoiman käytön rajoi�eiden poistamista. 
  
Lisäksi Paltan tavoi�eena oli jyrätä läpi paikallisen sopimisen lisääminen koko työehtosopimuksen osalta kaikissa
asioissa. Lopputuloksena perustetaan työryhmä, joka tekee selvityksen paikallisesta sopimisesta ja käy läpi esimerkiksi
paikallisen sopimisen esteitä, keskustelee hyvistä käytännöistä ja käsi�elee miten yrityksen yhteistoimintarakenteet
vaiku�avat paikalliseen sopimiseen.

 

Uuden työehtosopimuksen pääkohdat
Työehtosopimus on voimassa 1.11.2017–31.1.2020. 

Palkankorotukset ovat prosen�pohjaisia. Palkkoja korotetaan: 
– 1,6 prosen�a 1.1.2018: tästä 1,2 % jaetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % yrityskohtaisena eränä työnantajan pää�ämällä
tavalla. Vaikka työnantaja saa pää�ää yrityskohtaisen erän jakamisesta, ohjeistetaan sitä vahvas�. 
– 2,0 prosen�a 1.1.2019: tästä 1,3 % on yleiskorotusta ja 0,7 % yrityskohtaista erää, jonka jakamisesta niin ikään
työnantaja pää�ää. 
  

 
 Jos luet vies�n mieluummin selaimella, klikkaa tästä  
 

 
 

 
 

http://uutiskirje.proliitto.fi/go/12630040-1304740-13703905
http://uutiskirje.proliitto.fi/a/s/13703905-303f77b7f50f7a27cc42616e8e81e9f5/2220859


Saimme työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan hyvät kirjaukset tasa-arvosuunnitelman tekemisestä, työ- ja
perhe-elämän yhteensovi�amisesta, ICT-alan vuokratyössä noudate�avasta työehtosopimuksesta ja etätyön
periaa�eista. 
  
Alihankinnan kannalta tärkeä kirjaus on, e�ä jatkossa osapuolet eivät ryhdy mihinkään toimenpiteisiin, jotka puu�uvat
työehtosopimuksen soveltamisalaan. 
  
Vuokratyön osalta tekstejä saa�in paranne�ua laajas�. Pro ja Palta käyvät �iviillä aikataululla läpi vuokratyövoiman
käytön perusteita sekä yrityksessä käyte�äviä rekrytoin�periaa�eita. Luo�amusmiesten �edonsaan�a vuokratyöhön
lii�yen parannetaan en�sestään. 
  
Voit saada lyhy�ä lomaa myös oman isovanhemman kuolemantapauksessa. 

Saimme taatuksi työsuojeluvaltuu�e�ujen osallistumismahdollisuuden Pron järjestämään luo�amusmiesseminaariin. 
  
Lähetämme luo�amusmiehille lähiaikoina tarkempaa �etoa sopimuksen sisällöstä ja edellytyksistä. Järjestämme myös
koulutusta aiheesta.

 

Arto Heikkilä Karri Lybeck
sopimusalavastaava sopimusalavastaava
Amma�lii�o Pro Amma�lii�o Pro
  

Kiitos tuestasi
Haluamme kii�ää kannustavista viesteistänne ja tuesta, jota saimme neuvo�eluihin. Yhtenäisyys on äärimmäisen
tärkeää, kun puolustamme jäsenten työehtoja, oikeudenmukaista palkkausta ja tavoi�elemme parempaa työelämää.
Vastedeskin sillä on merkitystä, e�ä työpaikallasi mahdollisimman moni on Pron jäsen – kaveri kans! 

Edunvalvontaterveisin

Lähe�mme tämän vies�n ICT-alan jäsenillemme, joilla on ajantasainen sähköpos�osoite 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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