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Neuvonta-alan TES-ratkaisu 2022 
Kokouksen alussa työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki kertoi ajankohtaisia asioita. Neuvottelutulos 
saavutettiin 31.1.2022 ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2022-31.1.2024. Sopimusmalli on 1+1 eli 
ensi vuoden palkankorotuksista sovitaan syksyllä. Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n sopimuksessa 
sovelletaan sellaisenaan neuvonta-alan runkosopimuksen TES-ratkaisua. Vuonna 2022 palkankorotukset 
sovitaan paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Tavoitteena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, 
oikeudenmukaista palkkarakennetta, palkkatasa-arvoa ja tuottavuuden kehittymistä työpaikoilla. 
Työnantajan on toimitettava luottamusmiehelle neuvotteluja varten tarvittavat tiedot työpaikan talous- ja 
työllisuustilanteesta 1.3. mennessä. Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.3. mennessä. Mikäli paikalliseen 
sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.5. alkaen 1,5 % yleiskorotuksella ja 0,4 % paikallisella erällä. 
Paikallisen erän suuruus lasketaan tammikuun palkkasummasta luontoisetuineen. Palkkataulukoita 
korotetaan toukokuussa 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia 1,9 %.  

Mikäli vuoden 2023 palkantarkastuksista ei päästä sopimukseen 15.11.2022 mennessä, voidaan 
työehtosopimus irtisanoa 30.11.2022 mennessä päättymään 31.1.2023. Tällöin neuvotellaan kokonaan 
uudesta työehtosopimuksesta.  

Perhevapaauudistusta varten perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on seurata uudistuksen etenemistä 
työmarkkinoilla ja valmistella tarvittavat muutokset työehtosopimuksen kustannusneutraalilla tavalla.  

Varaluottamusmiesten koulutusoikeutta suositellaan, jotta varaluottamusmiehet voivat käydä vähintään 
perustason luottamusmieskurssit ja vuosittaiset ajankohtaispäivät työajalla.  

Työpaikoille suositellaan, että keskustelut avataan etätyövakuutuksen ottamisesta työntekijöille. Osalla 
työpaikoista etätyövakuutus on jo otettu. 

Katso tarkemmin neuvottelutuloksesta täältä   

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/neuvonta-alan-tes-ratkaisu.aspx  

https://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/neuvonta-alan-tes-ratkaisu.aspx


Terveiset luottamusmiehiltä 
ProAgrioista osa on päässyt plussalle, osa pakkasella ja osa siinä ja siinä. Itä-Suomessa on pidetty YT-
neuvottelut ja joitakin lomautuksia tulossa. Fabassa palkankorotukset on sovittu, 1,5 % tulee kaikille ja 0,4 
% menee heli-osaan. Keskuteluissa kävi ilmi, että Fabassa ei ole käytetty ateriakorvausta ollenkaan. 
Keskustelua herättää myös, onko maitotiloilla varaa ostaa jatkossa palveluita. Taito ry:ssä paikallisia 
neuvotteluita ei juurikaan käydä, vaan mennään yleiskorotuksilla. Kuntapuolella TES-neuvottelut ovat vielä 
kesken.  

Yleisesti liikkuvassa työssä polttoaineen hinnan korotukset näkyvät pohdintana, onko kannattavaa käydä 
töissä, jos ei tule täysiä päiviä, joka oikeuttaa kokopäivärahaan. Jaksamiseen liittyvät asiat nousivat esille 
myös. Moni työntekijä kokee uupumusta ja pitkään on menty jo jaksamisen äärirajoilla. Rekrytoinneissa on 
huomattu, että päteviä työnhakijoita ei tahdo löytyä. Syynä varmasti kohtalaisen huonot taulukkopalkat 
sekä palkat ja yleinen työn kuormittavuus ja kiirehuiput, jolloin vaaditaan venymistä työntekijöiltä. 
Positiivisena uutisena on, että Neuvorahaa löytyy lisää ja tämän hetken tiedon mukaan ei tänä vuonna ole 
tulossa katkoksia.  

Uusia lomaosakkeita 
Hallitus on harkinnut luopumista Lapinniemen kylpylän lomaosakkeestaan ja tilalle on päätetty hankkia 
uusia lomaosakkeita. Maaliskuun aikana ollaan laatimassa kauppakirjat kolmesta eri viikosta. Uudet 
lomaosakkeet sijaitsevat Airistolla sekä Kalajoella ja lomaosakkeiden käyttöviikot ovat Airistolla Kiinteistö 
Oy Airiston Kuunari viikko 25 ja Kalajoella Kalajoen Keidas (Röllipolku 1) 24 ja 25. Uudet lomaosakkeet 
tulevat haettavaksi jo tänä vuonna. Näiden lisäksi ollaan vielä etsimässä kesäviikkoa Lappeenrannan 
alueelta ja talviviikkoa Tahkolta tai Himokselta. 

Lisätietoa uusista lomaosakkeista tulee kevään aikana niin kotisivuille kuin sähköpostillakin jäseninfon 
muodossa.  

Neuvon vuosikokous 
Neuvon Vuosikokous järjestetään Helsingissä Sokos hotelli Presidentissä lauantaina 9.4. Kokous aloitetaan 
lounaalla klo 11.30 jonka jälkeen virallinen vuosikokous aloitetaan klo 12.30. Tämän vuoden kokous 
järjestetään läsnäolokokouksena, johon on mahdollista osallistua myös etänä, mutta äänestysoikeus on 
ainoastaan läsnä olevilla jäsenillä. Tämä johtuu siitä, että Neuvo ry:n säännöt eivät anna mahdollisuutta 
osallistua etänä vuosikokoukseen. Koronasta johtuva poikkeusasetus ei ole enää voimassa. Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen 14 pykälän mukaiset vuosikokousasiat. Lauantai-iltana luvassa maittava illallinen 
ravintolassa ja sunnuntaina on mahdollisuus osallistua esimerkiksi Helsingin messukeskuksen 
Kevätmessuihin. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 24.3. mennessä susanna.hakala@proagria.fi 

Jäsenpäivät ja jäsenedut 
Syksylle 2022 on suunnitteilla jäsenpäivä kotimaassa, jonka suunnittelu aloitetaan vuosikokouksen jälkeen. 
Hallitus esittää vuosikokoukselle, että viikkolomaosakkeiden omavastuuhinnat pudotettaisiin 250 eurosta 
150 euroon sekä loma- ja opiskelustipendien summien nostaminen 170 eurosta 200 euroon.  

 

Muistion laati Neuvon ry:n tiedottaja Katri Eriksson 
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