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Työ- ja virkaehtosopimusten päättymisajankohdat 2019-2021

Syksyn 2019 työehtosopimusneuvottelut avaa elokuun viimeisellä viikolla suurimpana alana Tek- 
nologiateollisuus, jonka sopimuksia on päättymässä lokakuun lopussa. Isoja sopimusaloja, joiden 
työ-ja virkaehtosopimukset ovat päättymässä alkuvuonna 2020, ovat mm. kauppa ja kunta-ala. Alla 
oleviin kuvioihin on koottu eri sopimusalojen päättymiskuukaudet tilanteessa, jossa optiovuotta ei 
käytetä (kuvio 1) ja tilanteessa, jossa optiovuosi toteutuu (kuvio 2).

Kuvio 1: Optiovuotta ei käytetä
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Normaalisitovien työ- ja virkaehtoehtosopimusten päättyminen 2019-2021, jos optiovuotta ei käytetä,
henkilömäärä työnantajajärjestöjen mukaan
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Lähteet: KT Kuntatyönantaja:, Valtion työmarkkinalaitos (VTML), Kirkon työmarkkinalaitos K fr. Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Palkansaajien määrä 2018 oli työvoimatutkimuksen mukoon n. 2,2 milj Työnantajajärjestöjen ilmoittama henkilöstömäärä oli n. 1,5 milj. Tämän lisäksi yleissitovat työ ja 
virkaehtosopimukset kattavat n. 0,5 milj. palkansaajaa. Osaan palkansaajista ei sovelleta yleissitovia sopimuksia ja csa ei ole tyc-tai virkaehtosopimusten piirissä lainkaan. 
Tyunanlajajäijeslöjenheiikilumääiisiä puulLuvalusin palkansaajat, joiden poissaolo UlaslDinliajankutilafia oli piika.
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Kuvio 2: Optiovuosi toteutuu

Normaalisitovien työ-ja virkaehtoehtosopimusten päättyminen 2019-2021, jos optiovuosi toteutuu 
(pl. teknologiateollisuus, jonka TES:t on irtisanottu), henkilömäärä työnantajajärjestöjen mukaan
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Lähteet: Kl Kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos (VIML), Kirkon työmarkkinalaitos Kil, Elinkeinoelämän keskusliitto LK

Palkansaajien määrä ?01Rolitycvnimat!j"kimuksen mukaan n. 7,? milj. Tynnanrajajärjesrcjen ilmoirrama henkilöstömäärä oli n. 1,3 milj. Tämän lisäksiyleissitovat työ- ja 
virkaehtosopimukset kattavat n. 0,3 milj. palkansaajaa. Osaan palkansaajista ei sovelleta yleissitovia sopimuksia ja osa ei ele työ- tai virkaehtosopimusten piirissä lainkaan. 
Työnantajajäriestöjen henkilömääristä puuttuvat osin palkansaajat, joiden poissaolo tilastointiajankohtana oli pitkä.
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Taulukko: Vuosina 2019-2021 päättyviä työ-ja virkaehtosopimuksia, jos optiovuotta ei käytetä

Työ- ja virkaehtosopimusten päättyminen 2019-2021, optiovuotta ei käytetä; työnantajajär- 
jestojen ilmoittamat henkilöstömäärät
Sopimus päät
tyy

Palkansaajia (yksityinen, jul
kinen)

Eräät merkittävimmät sopimusalat

Lokakuu 2019 219 000 Teknologiateollisuuden tt, th, yth, suunnitte
lu- ja konsulttialan yth, tietotekniikan palve
luala, ICT-alan yth, autoalan kauppa ja kor
jaamo, farmaseuttinen henkilöstö, hiihtokes
kukset

Marraskuu
2019

70 200 Vakuutusala, kemianalan tt, th, yth, tekstiili- 
ja muotialan tt, suunnittelu- ja konsulttialan 
th, paperiteollisuuden tt, th, mekaanisen met
säteollisuuden tt

Tammikuu
2020

320 400 Kauppa, autoliikenteen tt, rahoitusala, Pahan 
erityisalat, lentoliikenteen palvelut, henkilös- 
töpalveluala, jakajat, kiinteistöpalvelualan tt, 
th, elintarviketeollisuuden th, energiateolli
suuden th, veturimiehet

Helmikuu
2020

11 100 Ulkomaanliikenteen merenkulku/SMU, 
j äänmurtaj at/S MU

Maaliskuu
2020

200 900 
515 000 
42 000

Mara, sähköala-energia-ICT, yksityinen ope
tusalat, yliopistot, yksityinen terveyspalvelu- 
ala, yksityinen sosiaalipalveluala, Finnairin 
lentäjät, kunta-ala, valtio, kirkko, Avainta

Huhtikuu 2020 65 300 Rakennusteollisuus, tt, th, vartiointiala, ah- 
tausalan tekniset th

Tammikuu
2021

18 000 Elintarviketeollisuus tt, ulkomaanliikenteen 
merenkulku/päällystö, ahtausala tt

Helmikuu
2021

3 300 Ulkomaanliikenteen merenkulku/päällystö

Maaliskuu
2021

7 300 Lennonjohtajat, autoliikenteen th


