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• Sote kaatui, uudistus siirtyy uuden eduskunnan ja hallituksen valmisteltavaksi

• Tuleva sote-rakenne perustuu todennäköisesti kuntapohjaiseen järjestelmään, jossa 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja tuottaminen ovat alueellisesti ja 

maakunnallisesti kuntien, kuntayhtymien ja suurempien itsehallinnollisten yhteisöjen 

vastuulla

• Aiemmin maakunnissa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtyä työtä voidaan hyödyntää 

jatkovalmistelussa

• Henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota

• Lähtökohtana alkamassa oleviin työmarkkinaneuvotteluihin on nykyinen voimassa oleva 

kunnallinen sopimusjärjestelmä.

Ajankohtaista



Ajankohtaista työmarkkinakeskusjärjestönä

• Kolmikantatyöryhmät

• Uusi työaikalaki ja vuosilomalaki

• Elinikäinen oppiminen esillä useissa työryhmissä, keskusjärjestöjen esitys 

aikuiskoulutustuen uudistamisesta

• Eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävä työryhmä, jonka työ perustuu 

sopimukseen vuoden 2017 eläkeuudistuksesta (KT:n lausunto) 

 KT:n tavoitteena on yhdistää julkinen ja yksityinen eläkelainsäädäntö

 Eläkejärjestelmään kohdistuvat riskit ja vastuut kannettaisiin yhdessä nykyisten 

yksityisen sektorin ja kunnallisen eläkejärjestelmän rahoittajien kesken

 Yhdistämisen jälkeen eläkejärjestelmillä ei enää olisi vaikutusta kunnallisten 

palvelujen tuottamistapaan eikä rakennemuutosten yhteydessä tarvitsisi tehdä 

etuuksiin liittyviä erityisjärjestelyjä 

 Jatkotyö vakiintuneen eläkelainsäädäntövalmistelun mukaisesti

• Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja koulutusrahaston yhdistyminen 

Työllisyysrahastoksi 1.1.2019, TVR:n erinomainen tulos 2018
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Ajankohtaista kunta-alalla

• Kunta-alan sopimukset: paikallinen järjestelyerä 1.1. ja yleiskorotus 1.4.

• Jatkuvan neuvottelun perusteella toimivat työryhmät

• Opetusalan vuosityöaikaneuvottelut

• Kunta-alan palkka- ja työvoimakustannusselvitys

• Hoitajamitoituksen laskelmat

• KT:n hallitusohjelmatavoitteet

• Työnantajaverkostot (mm. työsuojelupäälliköt)

• Työn murros -hanke ja työelämän kehittämisohjelma (KunTeko2020) 

• KT-lain uudistaminen (valtuuskunnan päätös 21.3.2019) 
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Kunta-alan neuvotteluasetelmista

• Liittokierroksen päänavauksella on ollut 

yleensä suuri merkitys esimerkiksi ns. 

yleisen linjan muodostumiseen

• Kunta-alalla käydään tällä hetkellä 

valmistelevia neuvotteluita sekä tehdään 

taloudellisia ja muita selvityksiä

• Lukuisat jatkuvan neuvottelun 

periaatteella toimivat työryhmät 

valmistelevat esityksiä

6

• Kaikki kunta-alan työ- ja 

virkaehtosopimukset ovat voimassa 

31.3.2020 saakka

• Määräaikainen  työ- ja virkaehtosopimus 

lomarahaleikkauksista päättyy 30.9.2019 

• Kilpailukykysopimukseen perustuvat 

väliaikaiset valtionosuusleikkaukset on 

palautettava kunnille täysimääräisesti 

leikkausperusteiden päätyttyä (KT ja 

pääsopijajärjestöt)

• Kikyn vuosittaisen työajan pidennyksistä 

on sovittu kunta-alan työ- ja 

virkaehtosopimuksissa 


