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KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN  
2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 §  Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelu- 
tuloksen toteuttaminen kunta-alalla 

 Tällä työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen tuntipalkkaisen henkilös-
tön työehtosopimuksen (TTES) soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestö-
jen neuvottelutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi. 

2 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä 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 jompikumpi sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut 
päättyneiksi. 

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 lomanmääräytymis-
vuosien 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 

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimusta koskevassa neu-
vottelutuloksessa sovitusta vuosittaisen työajan pidentämisestä keskimää-
rin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta on sovittu tässä työehto-
sopimuksessa.  
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5 §   Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen edellyttämä paikallisen 
sopimisen edistäminen 

1 mom. Paikallinen sopiminen 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta paikalli-
sen sopimisen edistämisestä on sovittu tässä työehtosopimuksessa.  

Paikallisen sopimisen edistämisestä on laadittu yhteinen ohjeistus.  

2 mom. Työaikapankki 

Kilpailukykysopimusta koskevassa neuvottelutuloksessa sovitusta työaika-
pankin paikallisesta käyttöönotosta on sovittu tässä työehtosopimuksessa.  

TTES:n työaikalukuun on lisätty uusi työaikapankkia koskeva määräys 
(TTES:n 9 § 5 mom.). 

Työaikapankin käyttöönotosta on laadittu yhteinen ohjeistus.  

6 §  Jatkuva neuvottelumenettely 

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelume-
nettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja työehtosopimusasi-
oissa. 

Sopijaosapuolet selvittävät sopimuskauden aikana alan ansiokehitystä. 

7 §  Työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot 

Tätä työehtosopimusta paremmat palvelussuhteen ehdot ja niiden perus-
teella muodostunut palkkataso säilytetään sellaisina kuin ne olivat voimassa 
31.1.2017, ellei tällä työehtosopimuksella ole muusta sovittu. 

Paikallisia matkakustannusten korvaamis- ja/tai eväsrahajärjestelmiä nouda-
tetaan edelleen sellaisinaan, ellei paikallisesti sovita siirtymisestä työehtoso-
pimuksen 39–43 §:n soveltamiseen. 

8 §  Nuoret työntekijät 

Tämän työehtosopimuksen voimassa ollessa voidaan nuorten työntekijöiden 
palkasta sopia seuraavaa: 

Nuorten alle 25-vuotiaiden työllistämis- ja harjoitteluedellytysten paranta-
miseksi voidaan ylintä nuorten palkkaa maksaa tutkintoon liittyvän pakollisen 
harjoittelun ajalta. 

Nuorten työllistämisedellytysten parantamiseksi voidaan paikallisella sopi-
muksella poiketa työehtosopimuksen 31–32 §:n määräyksistä lomakauden 
aikana harjoittelu-, kesä- yms. töissä maksettavasta palkasta. Tämä mää-
räys ei koske ns. kausityöntekijöitä. 
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9 §  Ammattiyhdistysjäsenmaksut 

Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun perinnässä noudatetaan edelleen 
31.1.2017 voimassa olleita määräyksiä. 

10 §  Sopimuksen raukeaminen  

 Tämän virka- ja työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää työmarkkinakes-
kusjärjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutulok-
sella työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kat-
tavuus ja keskusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen. 

 Helsingissä 31. toukokuuta 2016 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY 


