Tidpunkter för när arbets- och tjänstekollektivavtal löper ut 2019-2021
Höstens kollektivavtalsförhandlingar inleds under sista veckan i augusti 2019 med den största av
branschema, dvs. Teknologiindustrin rf. En del dess avtal löper ut vid utgängen av oktober. Tili
sädana Stora avtalsomräden vars arbets- och tj änstekollektivavtal kommer att löpa ut under de första
mänadema av 2020 hör bl.a. handein och kommunsektom. Diagrammien nedan visar de mänader dä
avtalen inom olika avtalsomräden löper ut i det fall att nägot optionsär inte utnyttjas (diagram 1)
och i de fall att optionsäret utnyttjas (diagram 2).
Normalt bindande arbets- och tj änstekollekti vavtal som löper ut 2019-20121, om optionsäret inte utnyttjas, antal
anställda enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationema

Diagram 1: Optionsäret utnyttjas inte
Normalt bindande arbets- och tjänstekollektivavtal som löper ut 2019-2021, om optionsäret inte utnyttjas, antal
anställda enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationema
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Kalla: KT Kommunarbetsgivama, Statens arbetsmarknadsverk (SAMV), Kyrkans arbetsmarknadsverk, Finlands näringsliv rf
Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet löntagare cirka 2,2 miljoner. Enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationema var antalet anställda cirka
1,5 miljoner. Utöver dessa omfattar de allmänt bindande kollektivavtalen cirka 0,5 miljoner löntagare. Pä en del löntagare tillämpas inte nägra allmänt
bindande kollektivavtal och en del löntagare omfattas överhuvudtaget inte av nägot arbets- eller tjänstekollektivavtal. Bland det antal anställda som
arbetsgivarorganisationema meddelat saknas sädana löntagare som vid statistikföringstidpunkten värit fränvarande en längre tid.

Diagram 2: Optionsäret utnyttjas
Normalt bindande arbets- och tjänstekollektivavtal som löper ut 2019-2021, om optionsäret utnyttjas (exkl.
Teknologiindustrin vars kollektivavtal bar sagts upp), antal anställda enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationerna
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Källa: KT Kommunarbetsgivama, Statens arbetsmarknadsverk (SAMV), Kyrkans arbetsmarknadsverk, Finlands näringsliv rf
Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet löntagare cirka 2,2 miljoner. Enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationerna var antalet anställda cirka
1,5 miljoner. Utöver dessa omfattar de allmänt bindande kollektivavtalen cirka 0,5 miljoner löntagare. Pä en del löntagare tillämpas inte nägra allmänt
bindande kollektivavtal och en del löntagare omfattas överhuvudtaget inte av nägot arbets- eller tjänstekollektivavtal. Bland det antal anställda som
arbetsgivarorganisationerna meddelat saknas sädana löntagare som vid statistikföringstidpunkten värit fränvarande en längre tid.

Tabell: Arbets- och tj änstekollektivavtal som löper ut 2019-2021, om optionsäret inte utnyttjas

Arbets- och tj änstekollektivavtal som löper ut 2019-2021, optionsäret utnyttjas inte; antal
anställda enligt uppgift frän arbetsgivarorganisationerna
Löntagare (privat, offentlig)
Vissa av de viktigaste avtalsomrädena
Avtalet löper
ut
Oktober 2019
219 000 Teknologiindustrins at, tjm, htjm,
planerings- och konsultbranschens htjm,
dataservicebranschen, IKT-sektoms htjm,
bil- och maskinbranschema, farmaceutisk
personal, skidcentra
November
70 200 Försäkringsbranschens, kemisektoms at,
2019
tjm, htjm, textil- och modebranschens at,
planerings- och konsultbranschens tjm,
pappersindustrins at, tjm, mekaniska
skogsindustrins at
Januari 2020
320 400 Handein, at inom biltrafikbranschema,
finansbranschen, Specialbranschema Paita,
flygtrafiktj änster, personalservicebranschen,
utdelare, fastighetsservicebranschens at, tjm,
livsmedelsindustrins tjm, energiindustrins
tjm, lokomotivmännen
Februari 2020
11 100 Utrikes sjöfart/FSU, isbrytare/FSU
Mars 2020
200 900 Turism- och restaurangbranschen, el-energi515 000 IKT, privata undervisningssektom,
42 000 universitet, privata hälsoservicesektom,
privata socialservicesektom, flygama vid
Finnair, kommunsektom, staten, kyrkan,
Avainta
April 2020
65 300 Byggnadsindustrins at, tjm,
bevakningsbranschen, stuveribranschens
tekniska tjm
Januari 2021
18 000 Livsmedelsindustrins at, utrikes
sjöfart/fartygsbefäl, stuveribranschens at
Februari 2021
3 300 Utrikessjöfart/fartygsbefäl
Mars 2021
7 300 Flygledama, tjm inom biltrafiksbranschema

