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TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EN FÖRLÄNGNING AV DET KOMMUNALA 

HUVUDAVTALET OCH VISSA ANDRA BESTÄMMELSER 

 

§ 1 Det kommunala huvudavtalet 

 
Det kommunala huvudavtalet fortsätter att gälla utan avbrott.1 
 

§ 2 Avtal för vårdsektorn 

 
Den personal inom social- och hälsovården som omfattas av det nuvarande AKTA överförs till 
ett separat avtalsområde.  
 
Närmare tillämpningsområde: AKTA bilaga 3 och 4, inklusive grupper utanför lönesättningen 
samt chefer inom social- och hälsovården som står utanför lönesättningen. Också sjukhusens 
anstaltsvårdare omfattas av avtalet för vårdsektorn.  
 
Tjänste- och arbetskollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn träder i kraft 1.9.2021.  
 
Avtalet gäller 1.9.2021–28.2.2022.  
 
Avtalet för vårdsektorn består av ett underteckningsprotokoll, ett lönekapitel, ett 
arbetstidskapitel, ett kapitel med övriga bestämmelser samt en lönebilaga. 
 
De nya bestämmelserna ska vara avtalade senast 31.8.2021. Bestämmelserna kan ha 
övergångsperioder av olika längd. Om parterna inte kommer överens om de nya 
bestämmelserna, iakttas villkoren i AKTA. 
 
Som anställningsvillkor för den personal som omfattas av avtalet för vårdsektorn tillämpas 
dock villkoren i AKTA ända till 31.12.2022, om inte parterna avtalat om något annat. 
 

Arbetsgrupper: Sammansättningen av den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn är KT 4, 
SOTE 4, FOSU 2, JAU 2. För förhandlingarna om avtalet för vårdsektorn bildas arbetsgrupper i 
enlighet med § 6 i detta avtal (löne- och arbetstidsarbetsgrupper), vilkas sammansättning 
motsvarar sammansättningen hos den permanenta arbetsgruppen för vårdsektorn. 
Arbetsgruppernas uppgifter ska avtalas i arbetsgruppen för vårdsektorn före slutet av augusti 
2020. Arbetsgrupperna bör inleda arbetet senast 1.9.2020. 
 
Avtalet för vårdsektorn har preliminärt åtminstone följande bilagor: 
 

• Bilaga 1: Lednings-, chefs-, sakkunniguppgifter samt övriga sakkunniguppgifter utanför 
lönesättningen 

• Bilaga 2: Sakkunniguppgifter inom vård och omsorg 

• Bilaga 3: Yrkesuppgifter inom vård och omsorg 

• Bilaga 4: Sakkunniguppgifter inom socialt arbete och socialvård 

• Bilaga 5: Basserviceuppgifter inom vårdsektorn  

 
1 Se även det tjänste- och arbetskollektivavtal som ingåtts 31.3.2020, enligt vilket KT och 
huvudavtalsorganisationerna har kommit överens om att de lokala avtalen fortsätter att gälla utan avbrott fr.o.m. 
1.4.2020. 



KT  Cirkulär 8/2020 bilaga 5 

yleiskirje2008hs-KVTES2020-2021-liite 5-paasopimus  2 (3) 

 
Arbetsgruppen för vårdsektorn ska besluta om sammansättningen för förhandlingarna om 
bilagorna före slutet av augusti 2020. Om samförstånd inte nås, förhandlar lönearbetsgruppen 
för vårdsektorn om bilagorna. 
 
I bilagorna fastställs de bilagespecifika grundlönerna för lönepunkterna. För grupper utanför 
lönesättningen fastställs jämförbara grupper. Förhandlingarna om grundlönenivåerna kan 
kombineras så att man samtidigt förhandlar om löner för flera bilagor.  
 

§ 3 Lärare inom småbarnspedagogik och chefer för småbarnspedagogiska enheter 

 
Lärarna, speciallärarna och cheferna inom småbarnspedagogiken2 överförs till UKTA 
1.9.2021.3 Som anställningsvillkor tillämpas villkoren i AKTA ända till 31.12.2022. 
Förhandlingarna om anställningsvillkoren förs i den arbetsgrupp som bildats i enlighet med § 6 
i detta avtal och som består av representanter för KT och FOSU. Arbetsgruppens arbete ska 
vara klart senast 31.8.2021. 
 
Huvudförhandlingsgruppen bildar i enlighet med § 6 i detta avtal en samarbetsgrupp för 
småbarnspedagogik (SP-UKTA och SP-AKTA). Samarbetsgruppen för småbarnspedagogik 
koordinerar anställningsvillkoren för personalen inom de småbarnspedagogiska enheterna 
genom att beakta bl.a. enheten (daghemmet) som en funktionell helhet. 
 

§ 4 Tekniska sektorn 

 
Överlappningarna i avtalet för tekniska sektorn, avtalet för timavlönade och AKTA bedöms av 
en arbetsgrupp som bildas i enlighet med § 6 i detta avtal. Arbetsgruppen ska också förhandla 
om att förena eller slopa avtal som gäller tekniska sektorn i modellen. Slutresultatet kan 
innehålla överföringar mellan ovan nämnda avtal. Kommunsektorn har endast ett avtal för 
tekniska sektorn från 1.3.2022. Förhandlingsresultatet kan innehålla övergångsperioder. 
 

§ 5 Huvudförhandlingsgruppens ställning och uppgifter 

 
På basis av § 6 mom. 1 i det kommunala huvudavtalet leder och koordinerar 
huvudförhandlingsgruppen förhandlingarna i kommunsektorn. Huvudförhandlingsgruppen utser 
de övriga förhandlingsgrupperna och beslutar om kostnadseffekten av tjänste- och 
arbetskollektivavtalen. Till huvudförhandlingsgruppen rapporteras om arbetet vid de arbetsgrupper 
som avses i § 2–4. 
 

§ 6 Arbetsgruppernas fortsättning 

 
Huvudförhandlingsgruppen ska utse de arbetsgrupper som avses i § 2–4 senast 18.6.2020.  
 
Utöver de i detta tjänste- och arbetskollektivavtal nämnda arbetsgrupper som 
huvudförhandlingsgruppen utsett utreder statistikgruppen senast 28.2.2022 frågor i anslutning 
till lönejämställdheten och inkomstutvecklingen i kommunsektorn. Statistikgruppen ska bland  
 

 
2 frånsett familjedagvårdsledare och anställda med en motsvarande beteckning, lönen för en icke behörig vikarie 
för en lärare inom småbarnspedagogiken bestäms enligt AKTA.  
3 Anställda med socionombakgrund som har arbetsuppgifter som lärare inom småbarnspedagogik (behörighet i 
enlighet med lagen om småbarnspedagogik) -> UKTA 
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annat bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, SANI m.m.) och 
avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn.4 
 
Behovet av ett löneprogram avgörs på basis av utredningen med beaktande av utsikterna för 
den kommunala ekonomin och övriga omständigheter som påverkar de kommunala 
arbetsgivarna.  
 
Det här tjänste- och arbetskollektivavtalet kan sägas upp i enlighet med § 18 i det kommunala 
huvudavtalet. 
 

Helsingfors, den 27 maj 2020 
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 
 
FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS 
UTBILDADE FOSU RF 
 
OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION 
SOTE RF(tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL 
KOHO RF) 

 
4 Även efter 28.2.2022 ska statistikgruppen årligen bedöma hur de index som beskriver inkomstutvecklingen (ATI, 
SANI m.m.) och avtalslöneindexet korrelerar i den privata sektorn och den kommunala sektorn. 
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