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Protokoll angående vissa ändringar av kollektivavtalet för högre tjänstemän inom 

teknologiindustrin 

 

 

1 § Konstateras att avtal ingåtts idag om ändringar av kollektivavtalet för högre 

tjänstemän inom teknologiindustrin i enlighet med bilaga 1. Ändringarna till-

lämpas som en del av kollektivavtalet. 

 

2 § Ändringarna träder i kraft den dag då detta protokoll undertecknas och de gäller 

t.o.m. den 31.12.2020, dock endast så länge som ändringarna i arbetslagstift-

ningen gäller till följd av den ekonomiska krisen som orsakas av coronaviruset. 

 

3 § Ändringarna enligt bilaga 1 till detta protokoll upphör att gälla i kollektivavtalet 

för högre tjänstemän inom teknologiindustrin såvida riksdagen inte godkänner 

ändringar som föreslagits av centralorganisationerna enligt framställning 

18.3.2020 eller motsvarande ändringar i lagstiftningen om utkomstskydd för 

arbetslösa (punkt 12–16) senast 15.4.2020. Upphörande enligt ovan ska fast-

ställas separat mellan förbunden. 

 

 

Helsingfors den 23 mars 2020 
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TEKNOLOGIINDUSTRIN RF       BILAGA 1 

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF 

 

 

 

Tidsbegränsade ändringar i kollektivavtal för att säkra företagets verksamhet och 

ekonomi 

 

Kollektivavtalet för högre tjänstemän inom teknologiindustrin 14.2.2020–30.11.2021 har 

ändrats enligt nedanstående för att säkra företagens förutsättningar för verksamheten samt 

arbetstagarnas arbeten. 

 

Avtal om uppsägningsskydd för högre tjänstemän inom teknologiindustrin 

 

10 § Förhandlingsförfarande 

 

1 Ekonomiska orsaker, produktionsorsaker och orsaker i samband med omor-

ganisering av arbetsgivarens verksamhet (förhandlingstider) 

 

Om föremålet för förhandlingarna är en åtgärd som förefaller leda till att arbetstagaren eller 

arbetstagarna permitteras ska 5 dagars förhandlingstid tillämpas under alla omständigheter i 

avtalspunkten i stället för den kortaste förhandlingstiden som överenskommits, om annat inte 

avtalats lokalt. 

 

Om förhandlingsframställningen har lagts fram för samarbetsförfarandet före 23.3.2020 kom-

mer den ovannämnda avtalade bestämmelsen om förhandlingstid att gälla även för dessa 

förhandlingar. 

 

14 § Permittering  

 

3  Tid för permitteringsmeddelande  

 

Vid permittering iakttas en meddelandetid om minst 5 dagar. 

 

Konstateras att i enlighet med avtalet om uppsägningsskydd 14 § 3 punkten är det fortfarande 

möjligt att komma överens om tiden för permitteringsmeddelandet enligt ett lokalt avtal enligt 

10 § i kollektivavtalet. 


