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KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2018–2019  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuk-
sen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kir-
jallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päätty-
mistä.  

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

2 § Yleiskorotukset 

1 mom. Yleiskorotus 1.5.2018 lukien  

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa 
kuukausipalkkaa korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 
suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Palkkausluvun 
11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 prosentilla. 

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien  

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa 
kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 
suuruus on 1,0 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista 
lisää korotetaan 1,0 prosentilla. 

3 mom. Palkkahinnoittelu 

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ilmenevät palkkahinnoitteluliit-
teissä 1–8 ja korotetut hoitopaikan hinnat ilmenevät liitteestä 12. 

4 mom. Palkkausluvun 3 §:n vähimmäispalkka on 1.5.2018 lukien 1 595,57 euroa ja 
1.4.2019 lukien 1 611,53 euroa.  

3 § Paikallinen järjestelyerä  

1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien 

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työ-
ehtosopimuksen palkkasummasta. 

2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 
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Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai-
kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-
epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja teh-
tävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että 
johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella ole-
vien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien 
palkkaan nähden.  

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että 
paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti 
liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. 
Palkkahinnoittelun ulkopuoliset muodostavat tässä tarkastelussa oman ryh-
mänsä. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen ko-
rotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen 

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuu-
luvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.  

4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely  

 Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvotte-
levat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus 
antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdolli-
suuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvottelu-
osapuolia.  

 Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, 
jotka on mainittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 momentissa tehtävän 
vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistami-
sesta ja/tai henkilökohtaisiin lisiin käytettävän paikallisen järjestelyerän suu-
ruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten nä-
kemykset mahdollisine perusteluineen. 

 Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjes-
telyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökoh-
taisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.  

4 § Eräiden määräysten voimaantulo 

1 mom. KVTES 2018–2019 työaikaluku tulee voimaan 1.5.2018. 

2 mom. KVTES 2018–2019 palkkahinnoitteluliite 5 tulee voimaan 1.5.2018. 
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5 § Matkakustannusten korvaukset  

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

6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen 

Työntekijät  
 Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä 

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

7 § Jatkuva neuvottelumenettely 

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

8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät  

 Asetetaan seuraavat työryhmät: 

1. Palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä 

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana 

 uudistaa ja kehittää tehtävän vaativuudenarviointijärjestelmää ja 

 kartoittaa tehtäväkohtaisen palkan erilaiset ratkaisumallit  
työnantajavaihdostilanteissa. 

2. Sairauslomaa koskevia sopimusmääräyksiä käsittelevä työryhmä 

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana 

 arvioida ja kehittää sairauslomaa koskevia määräyksiä siten, että ne kan-
nustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja tukevat työhyvinvointia sekä 

 selkeyttää ja yksinkertaistaa sopimusmääräyksiä. 

3. Työssä oppimista ja ohjausta käsittelevä työryhmä  

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana 

 selvittää työpaikalla oppimisen ja ohjauksen tilaa sekä 

 nostaa esiin hyviä käytäntöjä, joilla edistetään työpaikalla oppimista ja  
ohjausta.  
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4. Etätyötä käsittelevä työryhmä 

Työryhmän tehtävä on sopimuskauden aikana 

 koota ja kuvata hyviä kunta-alan etätyökäytäntöjä,  

 arvioida etätyön ja uusien työntekemisen tapojen edistämismahdollisuuksia 
tutkimuksen ja eri alojen kokemusten valossa ja 

 esittää johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä, joilla selkeytetään peli-
sääntöjä etätyön hyödyntämiseksi. 

 Lisäksi toimivat 30.1.2018 tehdyn sopimuksen mukaiset työryhmät. 

9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen 

 Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suu-
rissa työnantajissa joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien 
osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomai-
set ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä 
taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voi-
maantulosta.  

 Helsingissä 13. helmikuuta 2018 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

 JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY 

 KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY 


