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VOIMASSA OLEVIEN SOPIMUSTEN KONSULTTIPALKKIOIDEN TARKISTUS 1/2015  
 
Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdan 5.7.1 mukaisesti tarkistetaan voimassa olevien 
sopimusten konsulttipalkkioita työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvien palkka-, sosiaali- tai muiden 
kustannusten muutoksia vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen, mikäli konsulttisopimuksessa ei 
muuta ole sovittu.  
 
SKOL:n kokoaman suunnittelukustannusten seurannan 1/2015 mukaan suunnittelukustannukset ovat 
nousseet vuoden 2014 alusta vuoden 2015 alkuun 1,5 % ja vuoden 2014 syyskuun alusta 1,0 %. Marraskuussa 
2013 solmittu kasvu- ja työllisyyssopimuksen mukainen työehtosopimus korotti alan palkkoja 0,4 % vuonna 2014. 
Kaikkiaan palkat nousivat vuoden aikana 1,8 %, sosiaalikustannusprosentit nousivat hieman ja muut kustannukset 
nousivat 0,2 % vuoden 2014 alusta.  
 
Palkkojen ja palkoista aiheutuvien sosiaalikustannusten osuus on SKOL:n kustannusseurannan mukaan ollut 74,5 
prosenttia suunnittelukustannuksista. Palkankorotusten ja palkoista aiheutuvien sosiaalikustannusten 
kustannusvaikutus konsulttipalkkioihin on 74,5 % suunnittelukustannusten noususta eli 1,12 %, mikä sisältää 
myös palkkaliukumien osuuden. Työehtosopimuksen mukainen 0,4 % palkankorotus vuonna 2014 ja vuoden 2015 
alusta 0,2 % nousseiden sosiaalikulujen yhteisvaikutus nosti suunnittelukustannuksia 0,54 % vuoden 2015 alusta. 
 
KSE 2013 pykälän 5.7.1 perusteella korotetaan voimassa olevan konsulttisopimuksen veloitusperusteita 
työmarkkinajärjestöjen sopimukseen ja sosiaalikulujen nousuun perustuvia kustannusmuutoksia vastaavasti 0,54 
prosenttia 1.1.2015 alkaen, ellei konsulttisopimuksessa ole muuta sovittu.  
 
Aiempien vuosien konsulttipalkkioiden tarkistusperusteet KSE 1995 kohdan 5.5.1 mukaisesti: 
 
2013 solmittujen toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus 
korotti konsulttipalkkioita 0,4 % 1.11.2013 alkaen.  
 
2011 solmittujen toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus 
korotti konsulttipalkkioita 1,4 % 1.11.2012 alkaen.  
 
2011 solmittujen toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus 
korotti konsulttipalkkioita 2,1 % 1.11.2011 alkaen. 
  
2010 solmittujen toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten palkankorotusten vaikutus 
korotti konsulttipalkkioita 1,1 % 1.11.2010 alkaen.  
 
Konsulttialalla on kaksi työehtosopimusta (ylempien toimihenkilöiden ja toimihenkilöiden sopimukset). Niiden 
palkankorotusprosentit ja korotusajankohdat poikkeavat hieman toisistaan. Laskelmissa on otettu huomioon 
kummatkin työehtosopimukset, mutta korotusajankohdat on määritelty ylempien toimihenkilöiden 
työehtosopimuksen mukaan, koska suunnittelijoista 80 -90 prosenttia seuraa tätä työehtosopimusta. 
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