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KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen  
toteuttaminen kunta-alalla 

 Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvot-
telutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi. 

2 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018. 

Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.1.2018 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei 
sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden 
päättymistä. 

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, 
kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen 
tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päätty-
neiksi. 

3 §  Palvelussuhteen ehtojen muutokset 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neu-
vottelutuloksen perusteella ei tehdä palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia 
työehtoja koskevia muutoksia, poikkeuksena ovat 4 §:ssä ja 5 §:ssä sovitut 
rakenteelliset muutokset. 

4 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämät rakenteelliset muutokset 

1 mom. Lomarahan vähentäminen 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta lomara-
hojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräyty-
misvuosien 2016–2017 ja 2017–2018 sekä 2018–2019 osalta on sovittu 
31.5.2016 allekirjoitetussa erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. 

Erillinen virka- ja työehtosopimus on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 1. 

2 mom. Työajan pidentäminen 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen 
työajan pidentämisestä keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamat-
ta on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa. 
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5 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä paikallisen sopimisen 
edistäminen 

1 mom. Paikallinen sopiminen 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikallisen so-
pimisen edistämisestä on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa. 

Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus. 

2 mom. Työaikapankki 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta työaikapankin 
paikallisesta käyttöönotosta on sovittu tässä virka- ja työehtosopimuksessa. 

KVTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys  
(KVTES III luku 32 §). 

Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus. 

6 §  Matkakustannusten korvaukset 

 Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi 
mitä liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin verohallituksen 
em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä. 

7 §  Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen 

Työntekijät 
 Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä 

noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 
yleiskirje 11/1997). 

8 §  Jatkuva neuvottelumenettely 

 Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelu-
menettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopi-
musasioissa. 

9 §  Työryhmät  

 Asetetaan seuraavat työryhmät: 

 Palkkahinnoittelutyöryhmä 

Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana 
‒ uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä sekä palkkaus-

luvun palkkahinnoitteluosuutta 
‒ selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa  

sopimusmääräyksiä. 
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Yleinen työaikatyöryhmä 

Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana 
‒ arvioida, kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä mää-

räyksiä sekä niiden muutostarpeita työajan käytön tehosta-
miseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi 

‒ selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa sopimusmääräyk-
siä. 

 Työryhmiä koskevilla kirjauksilla ei ole tarkoitus muuttaa jo sovittujen työ-
ryhmien toimeksiantoja tai työnjakoa. 

10 §  Sopimuksen raukeaminen 

 Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkina-
keskusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella 
työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja 
keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen. 

 Helsingissä 31. toukokuuta 2016 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

 KUNTA-ALAN UNIONI RY 

 KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY 
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