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KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN  
TÄRKEIMMÄT MATERIAALISET MUUTOKSET 
 
Palkat  Yleiskorotus 1.2.2001 lukien 208 markkaa, vähintään 2,2 %. 
  Yleiskorotus 1.3.2002 lukien 30 euroa (179 markkaa), vähintään 1,9 %. 
 
 Palkkahinnoitteluliitteiden 1–7 alarajakorotuksiin on käytetty 1.2.2001 

lukien yleiskorotuksen lisäksi yhteensä 0,8 %. 
 
 Elokuun palkanmaksun yhteydessä 2001 maksetaan 1.2.–15.8.2001 

ao. kunnan/kuntayhtymän palveluksessa olleelle kertakorvauksena 
2,6 % heinäkuun varsinaisesta palkasta. 

 
 1.3.2002 lukien käytetään 0,5 %:n paikallinen järjestelyvara palkkaus-

epäkohtien korjaamiseen. 
 
Palkkausluku Tehtäväkohtainen palkka: Lisätty soveltamisohjeisiin yleiset vaativuus-

tekijät, joita sovelletaan 1.3.2002 lukien ja joita käytetään ns. kokonais-
arviona. 

 
Työaika Poistettu kolmivuorotyöhön rinnastettavaa jaksotyötä (työaika 114 t/ 

3 vko) koskevat määräykset. 
 
Työaikaa on vuositasolla lyhennetty 1.1.2002 lukien keskimääräisen 
työvuoron pituutta vastaavalla määrällä (helatorstaiviikko).  
 
Jos palvelussuhde ei kestä yhtään täyttä 3 tai 2 viikon työaikajaksoa, 
tulee säännölliseen työaikaan palvelussuhteen kestoon suhteutettu 
säännöllisen työajan lyhennys työaikaa lyhentävien arkipyhien johdosta 
ja ns. keskeytyneen jakson ylityöraja on sama kuin muilla viranhaltijoil-
la/työntekijöillä. 
 
Jaksotyössä yötyön vapaa-aikahyvitys nostettu 24 minuuttiin/yötyötunti 
(aiemmin 20 min.). 
 

Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat 
 
Pitkiin sairausloma-ajan palkkaetuuksiin (täysi palkka 60 kalenteripäi-
vältä ja 2/3 palkka 120 kalenteripäivältä) oikeuttavat karenssiajat on yh-
tenäistetty viranhaltijoilla (lukuun ottamatta sivuviranhaltijoita) ja työnte-
kijöillä. Palvelussuhteen on tullut jatkua välittömästi ennen 
sai-rausloman alkamista keskeytymättä vähintään 60 kalenteripäivää. 
Muutos koskee 1.4.2001 tai myöhemmin alkavia sairauslomia. Si-
vu-viranhaltijoiden sairausajan palkka määräytyy edelleen työsopimus-
lain mukaisesti. 
 
Viranhaltijoiden ja työntekijöiden äitiysvapaan palkan karenssiajat on 
samoin yhtenäistetty. Palkan saamisen edellytyksenä on, että palve-
lussuhde on välittömästi ja keskeytymättä ennen äitiysloman alkamista 
jatkunut kaksi kuukautta. Muutos koskee 1.4.2001 tai myöhemmin alka-
via äitiyslomia. Sivuviranhaltijoilla ei edelleenkään ole oikeutta palkalli-
seen äitiysvapaaseen. 
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Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 
 

Kokonaan työstä vapautetun luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
vähimmäispalkka nostetaan 1.2.2001 lukien 8 200 markkaan ja 
1.3.2002 lukien 1 409,14 euroon kuukaudessa. Pääluottamusmiehelle 
maksettavia luottamusmieskorvauksia korotetaan tulopoliittisen sopi-
muksen edellyttämällä tavalla (korvaus vähintään 250 mk/kk, muita 
korvauksia korotettu 10 %:lla). 
 

Osa-aikaistaminen, selvittelymenettely ja palvelussuhteen päättyminen 
 

Poistettu työntekijästä johtuvat irtisanomisperusteet ja siihen liittyvät 
menettelytapamääräykset.  
 
Irtisanomisajat muutettu uuden työsopimuslain (eduskunnan käsiteltä-
vänä) mukaisiksi. 
 
Poistettu määräykset, jotka koskevat työsuhteen päättymistä määrä-
aikaisen kuntoutustuen myöntämisen johdosta ja työsuhteen jatkumista 
määräaikaisen kuntoutustuen päättymisen jälkeen, jos työntekijän työ-
kyky palautuu. 
 

Liite 10 (Eräitä terveydenhuoltoalan viranhaltijoita/työntekijöitä koskeva yöhoitolisä) 
 

 Poistettu. 
 

Liite 13 Perhepäivähoitajat 
 

Yleiskorotus, liitto- ja tasa-arvoerä on käytetty perhepäivähoitajien koh-
dalla keskitetysti seuraavasti: 
 
Perhepäivähoitajan 31.1.2001 saamaa henkilökohtaista peruspalkkaa 
korotetaan 3,5 %:lla, kuitenkin enintään 200 markalla. Vastaavasti 
28.2.2002 henkilökohtaisen peruspalkan korotus on 3,02 %, kuitenkin 
enintään 30 euroa (179 mk). Uudet palkka-asteikot 1.2.2001 ja 1.3.2002 
ilmenevät ao. määräyksestä. 
 
Iltatyö-, lauantaityö- sekä osahoitoisen lapsen ja sijaislapsen markka-
määräisiä korvauksia on korotettu. 
 
Ylityökorvausta on korotettu siten, että 1.2.2001 alkaen 14 ensimmäi-
seltä ylityötunnilta maksetaan yksinkertainen tuntipalkka ja seuraavilta 
65 % korottamattomasta tuntipalkasta, kuitenkin vähintään 20 markkaa. 
1.3.2002 alkaen ylityökorvauksen em. yksinkertaisen tuntipalkan tunti-
raja on nostettu 14:stä 16:een. 
 
Helatorstai lyhentää 1.1.2002 alkaen perhepäivähoitajan säännöllistä 
työaikaa 8 tuntia 39 minuuttia. 
 
Poistettu erityismääräys määräaikaisen lomautuksen enimmäispituu-
desta (90 päivän ylittäminen). 

Liite 17 Matkakustannusten korvaukset 
 
  Markkamäärät tarkistettu valtion korvausten mukaisesti. 


