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KVTES 2020-2021 1.9.2021 lukien

I luku

Yleinen osa

1 § Soveltamisala

Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan kuntien ja kuntayhtymien

1 viranhaltijoihin ja
2 kuukausipalkkaisiin työntekijöihin

jollei tässä virka- ja työehtosopimuksessa, Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja
virkaehtosopimuksessa (SOTE-sopimus), Kunnallisessa opetusalan virka- ja
työehtosopimuksessa (OVTES), Teknisten sopimuksessa (TS), Lääkärisopimuksessa (LS) tai
muussa virka- tai työehtosopimuksessa ole toisin määrätty taikka Kunnallisen
työmarkkinalaitoksen suostumuksella tehdystä palkkaussopimuksesta muuta aiheudu.

Soveltamisohje
Tämä sopimus ei koske henkilöitä, jotka ovat työkokeilussa tai työhön valmennuksessa
taikka muuten sellaisessa asemassa, ettei heitä voida pitää työntekijöinä.

- - -
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KVTES 2020-2021 1.9.2021 lukien

II luku

Palkkaus
2 § Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä

Palkkausjärjestelmä
Palkkausjärjestelmä perustuu tehtäväkohtaiseen palkkaan, henkilökohtaiseen lisään,
työkokemuslisään ja tulospalkkioon. Lisäksi voidaan maksaa kertapalkkiota sekä muita
tässä sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, korvauksia ja palkkioita. Katso 6 §.

Vähimmäispalkka
Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän säännöllisen työajan
vähimmäispalkka kuukaudessa luontoisetuineen. Katso 3 §.

Osa-aikaisen palkka
Osa-aikaisen palkka on samassa suhteessa alempi kuin työaika on täyttä säännöllistä
työaikaa lyhyempi. Katso 4 §.

Varsinainen palkka
Varsinaiseen palkkaan kuuluvat mm. tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen lisä ja
työkokemuslisä. Varsinaisen palkan käsitettä tarvitaan laskettaessa mm. tuntipalkkaa,
päiväpalkkaa, vuosiloma-ajan palkkaa sekä sairausajan palkkaa. Katso 5 §.

Palkkahinnoittelu
Tehtävä sijoitetaan palkkahinnoittelun soveltuvaan palkkahinnoittelukohtaan (esim.
03HOI030 05VKA054). Jos soveltuvaa palkkahinnoittelukohtaa ei ole, niin tehtävä on
palkkahinnoittelun ulkopuolinen. Katso 7 § ja 8 §.

Peruspalkka
Peruspalkalla tarkoitetaan ko. palkkahinnoittelukohdan mukaista tehtäväkohtaista
vähimmäispalkkaa. Katso 9 §.

Tehtäväkohtainen palkka
Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/ työntekijän
tehtävien vaativuus. Katso 9 §.

Tehtävän vaativuuden arviointi (TVA)
Tehtävän vaativuuden arviointi perustuu tehtäväkuvaukseen ja paikalliseen tehtävien
vaativuuden arviointijärjestelmään. Katso 9 §.

Henkilökohtainen lisä
Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteena ovat ammattihallinta, työssä suoriutuminen ja
muut mahdolliset paikallisesti määritellyt kriteerit. Katso 11 §.

Työsuorituksen arviointi (TSA)
Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu pääsääntöisesti työsuorituksen arviointiin.
Katso 11 §.

Työkokemuslisä
Työkokemuslisä perustuu palvelusaikaan. Katso 12 §.
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Tulospalkkio
Tulospalkkio perustuu kuntapalvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen tai ylittämiseen. Katso 13 §.

Kertapalkkio
Kertapalkkiota voi käyttää yksilön tai ryhmän palkitsemiseen. Kertapalkkiota voidaan
maksaa myös muusta erityisestä syystä. Katso 14 §.

Päiväpalkka
Päiväpalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan kalenterikuukauden päivien
lukumäärällä. Katso 19 §.

Tuntipalkka
Tuntipalkkaa voidaan maksaa vain KVTES:n palkkausluvun 19 §:n mukaisessa tilanteessa.
Tuntipalkka saadaan, kun varsinainen palkka jaetaan työaikamuodon mukaisella
tuntipalkkajakajalla. Työaikakorvausten laskennassa tarvitaan tuntipalkkakäsitettä. Katso 19
§.

Soveltamisohje
Palkkaukseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä on kuvattu lyhyesti yllä olevassa luettelossa.
Varsinainen sopimusmääräys löytyy asianomaisista pykälistä, joihin luettelossa viitataan.

- - -
6 § Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmän tavoitteena on edistää kuntien ja kuntayhtymien toiminnan
tuloksellisuutta, motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin ja varmistaa kunta-alan
palkkojen kilpailukyky. Palkkausjärjestelmä tukee toimintastrategiaa, vaikuttaa myönteisesti
organisaation tavoitteisiin ja on kiinteä osa johtamista. Tavoitteeseen pyritään
oikeudenmukaisella palkalla, jonka perusteena on

1 tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka)

2 ammatinhallinta ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen lisä)

3 palvelusaika (työkokemuslisä)

4 tuloksellinen toiminta (tulospalkkio)

Lisäksi voidaan maksaa muita tässä sopimuksessa erikseen mainittuja lisiä, palkkioita
tai korvauksia.

Soveltamisohje
Kunnassa/kuntayhtymässä käytössä olevan palkkausjärjestelmän on täytettävä hyvälle ja
toimivalle palkkausjärjestelmälle asetetut tavoitteet. Palkkausjärjestelmä on tarkistettava
säännöllisin väliajoin.

Työnantajan muutostilanteissa uudelle työnantajalle kehitetään oma palkkausjärjestelmä,
jolla korvataan entiset palkkausjärjestelmät. Uusi palkkausjärjestelmä voi olla jo käytössä
ollut palkkausjärjestelmä.

Entisten palkkausjärjestelmien mukaiset palkat yhteensovitetaan mahdollisuuksien mukaan
valitun uuden palkkausjärjestelmän mukaisiin palkkoihin. Yhteensovittaminen aloitetaan
tehtäväkohtaisista palkoista. Uusi palkkataso määräytyy uuden palkkausjärjestelmän
tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisesti. Jos tehtäväkohtainen palkka on
alempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää, tarkoituksena on nostaa palkat asteittain
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uuden palkkausjärjestelmän edellyttämälle tasolle. Siirtymäajan pituus riippuu
palkkaeroista, kustannuksista ja työnantajan taloudellisesta tilasta. Uuden
palkkausjärjestelmän käyttöönotosta ja palkkojen yhteensovittamisesta uuteen
palkkausjärjestelmään on laadittava suunnitelma aikatauluineen ja kustannusarvioineen.

Jos vanha tehtäväkohtainen palkka ylittää uuden palkkausjärjestelmän mukaisen vastaavan
palkan, eivätkä tehtävät ole olennaisesti muuttuneet, säilyy tehtäväkohtainen palkka ennallaan,
jollei paikallisesti toisin sovita. Palkkausjärjestelmien erilaisuudesta johtuva palkkaero supistuu
uuden palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkan noustessa. Palkkaero ja sen peruste
(kuntajakolain kuntarakennelain tai liikkeen luovutusta koskevat pakottavat säännökset) on
syytä dokumentoida. Tavoitteena on tasapuolinen palkka yhtä vaativissa tehtävissä.

Yhdistymistilanteissa henkilökohtaista lisää voidaan alentaa vain silloin, kun kysymyksessä on
tehtävien olennaisesta muuttumisesta aiheutuva palkkausperusteiden uudelleen arviointi tai
henkilöstä itsestään johtuva työsuorituksen huomattava huonontuminen, ellei paikallisesti
muuta sovita.

Edellä mainituista asioista ja niiden toteuttamisesta neuvotellaan paikallistasolla uuden
työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien kesken. Neuvottelujen toteuttamistavasta ja
menettelytavoista sovitaan tarkemmin paikallisesti.

Pöytäkirjamerkintä kokonaispalkkaisesta projektityöntekijästä/-viranhaltijasta
Viranhaltijalle/työntekijälle, jolle on maksettu 31.12.2011 voimassa olleen Kunnallisen yleisen
virka- ja työehtosopimuksen KVTES 2010–2011 palkkausluvun 15 §:n määräyksen mukaista
kokonaispalkkaa, maksetaan palkka edelleen ko. määräyksen mukaan palvelussuhteen
voimassaoloajan.

7 § Palkkahinnoittelu

1 mom. Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan vähintään liitteissä 1–8 1–2 ja 5–8 olevien
palkkahinnoittelujen asianomaisen palkkahinnoittelukohdan mukainen peruspalkka
tai liitteen 12 mukaan määräytyvä peruspalkka, jollei sopimuksen määräyksistä
muuta aiheudu. Palkkahinnoittelukohta ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät
viranhaltijan/työntekijän tehtävien ja asianomaisissa palkkamääräyksissä
mainittujen muiden edellytysten perusteella.

Soveltamisohje

1. Palkkahinnoittelukohdan määrittäminen

Kunnan/kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen toteaa palkkahinnoittelun piiriin
kuuluvaan viranhaltijaan/työntekijään sovellettavan palkkahinnoittelukohdan.

Mikäli palkkamääräys koskee esim. vain tietyn kokoisia kuntia, ei tällaista
palkkahinnoittelukohtaa sovelleta muissa kunnissa.

Peruspalkalla tarkoitetaan ko. palkkahinnoittelukohdan tehtäväkohtaista
vähimmäispalkkaa.

Viranhaltijan/työntekijän luontoisedun arvo ja tehtäväkohtaisen palkan
luonteiset lisät katsotaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi arvioitaessa sitä, onko
tehtäväkohtainen palkka sopimuksen mukainen. Verovapaata ateriaetua,
työsuhdematkalipun verovapaata osaa tai työtehtäviin liittyvää
matkapuhelinetua ei kuitenkaan katsota tehtäväkohtaiseksi palkaksi, jollei
siitä ole erikseen toisin sovittu viranhaltijan/työntekijän kanssa.

Palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkan määräytymisestä ks. palkkausluvun 8
§.
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2. Hinnoittelussa käytettyjä koulutusilmaisuja

Liitteiden 1–8 1–2 ja 5–8 palkkahinnoittelujen määräyksiä sovelletaan seuraavasti:

1 Ilmaisulla ”viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään” tarkoitetaan sitä, että
ko. tutkinto tai koulutus on ainakin yhtenä viran/toimen kelpoisuusehtona
ja että henkilöllä on tämä tutkinto tai koulutus. Vaikka viranhaltijalta/
työntekijältä puuttuu vaadittu koulutus, häneen sovelletaan ko.
palkkahinnoittelukohtaa 9 § 2 momentin mukaisesti.

2 Ilmaisulla ”pätevyys: määrätty tutkinto tai koulutus” tarkoitetaan sitä, että
ko. palkkahinnoittelukohtaa sovelletaan niihin, joilla on em. tutkinto.
Vaikka viranhaltijalta/työntekijältä puuttuu vaadittu koulutus, häneen
sovelletaan ko. palkkahinnoittelukohtaa 9 § 2 momentin mukaisesti.

3 Ilmaisulla ”tehtävässä edellytetään yleensä … tutkintoa” pyritään
kuvaamaan tehtävän vaativuustasoa, eikä määräys rajoita määräyksen
soveltamista vain em. tutkinnon suorittaneisiin.

Palkkahinnoittelussa mainittu pätevyys ei ole viran tai toimen kelpoisuusehto
vaan palkkausperuste. Kelpoisuusehdot on määrätty tapauksesta riippuen
laissa, asetuksessa, johtosäännössä, ao. viranomaisen päätöksessä tai
muutoin tehtävään otettaessa.

Korkeakoulututkinnot (ylemmät korkeakoulututkinnot, alemmat
korkeakoulututkinnot, ammattikorkeakoulututkinnot ja ylemmät
ammattikorkeakoulututkinnot) on määritelty korkeakoulututkintojen
järjestelmästä annetun asetuksen (464/98) 1 §:ssä. Korkeakoulututkinnoista on
säädetty tarkemmin yliopistolaissa (558/09) ja laissa
ammattikorkeakoulututkinnoista (351/03) ammattikorkeakoululaissa (932/14).

Ammatillisista perustutkinnoista on säädetty laissa ammatillisesta
koulutuksesta (630/98) ja ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista
laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/98).
Ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja
erikoisammattitutkinnoista on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta
(531/17).

Ulkomailla suoritetut tutkinnot rinnastetaan Suomessa suoritettuun tutkintoon
vain laissa säädetyssä tai lain nojalla todetuissa tapauksissa.

- - -
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KVTES 2018–2019 mukaisia säännöllisiä työaikoja sekä lisä- ja ylityörajoja noudatetaan 30.8.2020
saakka. Katso KT:n yleiskirje 8/2020.
KVTES 2020-2021 1.9.2021 lukien

III luku

Työaika
- - -

6 § Työaikamuodot

1 mom. Viranhaltijan/työntekijän säännöllinen työaika määräytyy häneen sovellettavan
työaikamuodon mukaan siten kuin tässä työaikaluvussa tai liitteiden
erityismääräyksissä on tarkemmin määrätty. Yleiset työaikamuodot ovat:

1 yleistyöaika (7 §)

2 toimistotyöaika (8 §)

3 jaksotyöaika (9 §)

Soveltamisohje
Osa-aikaisiin viranhaltijoihin/työntekijöihin sovelletaan tämän luvun
työaikamääräyksiä sellaisenaan, jollei jäljempänä toisin määrätä.

Pöytäkirjamerkintä
KVTES 2020–2021 -sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, mukaan lukien
liitteen 18 mukainen säännöllinen työaika, noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä
kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

2 mom. Seuraavien viranhaltija- ja työntekijäryhmien työajasta on erityismääräyksiä:

1 talonmiehet (liite 11)

2 viranhaltijat/työntekijät, joiden säännöllinen työaika on järjestetty työaikalain
nojalla annetun erityisen luvan perusteella (10 §)

3 viranhaltijat/työntekijät, joiden säännöllinen työaika on järjestetty tämän
työaikaluvun määräyksistä poikkeavasti (3 §)

4 POISTETTU  Varhaiskasvatuksen johto-, opetus- ja kasvatushenkilöstö (liite
5)

5 Viranhaltijat/ työntekijät, joihin sovelletaan liitettä 18 (liite 18) Työntekijät

6 perhepäivähoitajat (liite 12)

7 maatalouslomittajat (liite 13)

8 kunnallisten teattereiden tekninen henkilökunta (liite 14)

- - -
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Kunnissa ja kuntayhtymissä ei sovelleta 1.9.2021
lukien liitettä 3.
Katso KT:n yleiskirje 8/2021.

Liite 3 - POISTETTU

Terveydenhuollon
hoitohenkilöstö

Kunnissa ja kuntayhtymissä ei sovelleta 1.9.2021
lukien liitettä 4.
Katso KT:n yleiskirje 8/2021.

Liite 4 - POISTETTU

Sosiaalihuollon henkilöstö,
sosiaali- ja terveydenhuollon

peruspalveluhenkilöstö ja
lääkehuollon henkilöstö



Yleiskirjeen 8/2021 liite 2 8 (11)

Kunnissa ja kuntayhtymissä sovelletaan 1.9.2021 lukien KVTES 2020-2021 muutettua
liitettä 9.
Katso KT:n yleiskirje 8/2021.

Liite 9

Neuvotteluosapuolten suositus
KVTES:n palkkatilastoinnin

edistämiseksi

Tilastotunnuksen käyttö palkkahinnoittelun ulkopuolisten tehtävien
merkitsemiseksi KVTES:ssa

Jokaiselle palkkahinnoittelun ulkopuoliselle työntekijälle/viranhaltijalle suositellaan
ilmoitettavan tehtävien mukaan määräytyvä tilastotunnus. Tilastotunnuksen tarkoitus on
helpottaa näiden työntekijöiden/viranhaltijoiden ryhmittelyä.

Tilastotunnus ei tarkoita, että ko. työntekijät/viranhaltijat muodostavat oman
palkkahinnoittelukohdan, vaan kyse on edelleen palkkahinnoittelun ulkopuolisista
työntekijöistä/viranhaltijoista. Tilastotunnuksen käyttö ei myöskään tarkoita sitä, että nämä
ammattiryhmät olisivat mukana henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän liitekohtaisessa
tarkastelussa (KVTES II luku palkkaus 11 § 6 mom. pöytäkirjamerkintä).

Tilastotunnus laitetaan palkanlaskentajärjestelmissä samaan kohtaan kuin
palkkahinnoittelutunnus. Tilastokeskus kerää vuosittain kuntasektorin palkkatilaston (ns.
lokakuun tilaston), johon työnantaja jatkossa ilmoittaa palkkahinnoittelutunnusten lisäksi
myös palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden tilastotunnukset.

Palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 1–2 ja 5–8 soveltamisalakohdissa on kuvattu, mitkä tehtävät
ovat ko. palkkahinnoitteluliitteen ulkopuolisia tehtäviä. Tätä määrittelyä käytetään hyödyksi
tilastotunnuksen muodostamisessa.

Palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden
tilastotunnukset KVTES:n palkkahinnoitteluliitteissä 1–8 1–2 ja 5–8

01999999 Liitteen 1 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
02999999 Liitteen 2 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
03999999 Liitteen 3 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
04999999 Liitteen 4 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
05999999 Liitteen 5 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
06999999 Liitteen 6 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
07999999 Liitteen 7 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
08999999 Liitteen 8 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä

Jos tehtävää ei voida sijoittaa em. KVTES:n palkkahinnoitteluliitteiden 1–8 1–2 ja 5–8
palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi tehtäväksi, käytetään tilastotunnusta

99999999 Muu palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
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KVTES:n palkkausluvun 17 §:n mukaiset tehtävät merkitään seuraavilla
tilastotunnuksilla

99TAE010 KVTES:n 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, palkkarakenne
palkkausluvun 9 § – 16 § mukainen

99TAE020 KVTES:n 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, kokonaispalkka
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Kunnissa ja kuntayhtymissä sovelletaan 1.9.2021 lukien KVTES 2020-2021
muutettua liitettä 18.
Katso KT:n yleiskirje 8/2021.

Liite 18

Työaika 37 tuntia 45 minuuttia
1 § Työaika 37 tuntia 45 minuuttia

Säännöllinen työaika
1 mom. Seuraavien viranhaltijoiden/työntekijöiden säännöllinen työaika on enintään 9

tuntia vuorokaudessa ja enintään 37 tuntia 45 minuuttia viikossa (täysi työaika).
Säännöllinen viikkotyöaika voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 37
tuntia 45 minuuttia enintään
6 viikon ajanjaksossa.

1 POISTETTU sairaalafyysikot, -kemistit ja -mikrobiologit

2 POISTETTU  sairaalassa, mielenterveystoimistossa, terveyskeskuksessa,
kasvatusneuvolassa, kehitysvammalaitoksessa sekä muussa hoito- ja
huoltolaitoksessa työskentelevät psykologit

3 POISTETTU  koulupsykologit

4 POISTETTU  terveyskeskuksen johtavat hoitajat

5 POISTETTU  ylihoitajat (ei koske apulaisylihoitajia)

6 POISTETTU  sosiaalityöntekijät ja sosiaaliterapeutit

7 POISTETTU  koulukuraattorit

8 terveystarkastajat sekä pääasiassa terveys- ja ympäristöolojen
valvontatehtävissä toimivat kemistit ja laborantit ja maidon- katsastajat
(näytteidenottaja, mikroskopisti, maidontarkastaja).

9 POISTETTU  mielenterveystoimistossa työskentelevä hoitohenkilökunta.

Soveltamisohje
Tasoittumisjaksosta ks. III luvun 7 §:n 1 momentin soveltamisohjeet.

KVTES 2020–2021 sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa noudatetaan 31.8.2020
lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.

Ennalta suunnitellun poissaolon vaikutus säännölliseen työaikaan ja
työvuorosuunnitteluun
2 mom. Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, jolla on vuosiloma tai virka-/ työvapaa tai

muu hyväksyttävä poissaolo, säännöllinen työaika lyhenee jokaista tällaista
poissaolopäivää kohden, joka olisi ollut työ- päivä, 7 tuntia 33 minuuttia, kuitenkin
enintään 37 tuntia 45 minuuttia kalenteriviikossa.

Osa-aikatyöaikaa lyhennetään tällaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla kutakin
edellä mainittua poissaolopäivää kohti vastaavalla osuudella 7 tunnista 33
minuutista kuin viranhaltijan/työntekijän osa-aika- työaika on täyttä työaikaa
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tekevän työajasta.

Soveltamisohje
Mikäli työpäivät eivät ole tiedossa, työpäiviksi katsotaan maanantai- perjantai.

Säännöllinen työaika suunnitellaan 1 § 2 momentin mukaan, mikäli poissaolo on
tiedossa viimeistään seitsemän päivää ennen viikon tai tasoittumisjakson alkua.

Ennalta suunnitellun sekä muun kuin ennalta suunnitellun poissaolon vaikutuksesta lisä-
ja ylityöhön ks. 2 § ja 3 §.

Arkipyhäviikon säännöllinen työaika
3 mom. Sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla, johon sisältyy pitkäperjantai, toinen

pääsiäispäivä, helatorstai, juhannusaatto tai muuksi päiväksi kuin lauantaiksi tai
sunnuntaiksi sattuva uudenvuodenpäivä, loppiainen, vapunpäivä,
itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä tai tapaninpäivä (työaikaa lyhentävä
arkipyhä), säännöllinen viikkotyö- aika (lisätyöraja) on kutakin edellä lueteltua
päivää kohti 7 tuntia 33 minuuttia lyhyempi kuin 1 momentissa on määrätty.

Osa-aikatyöaikaa lyhennetään sellaisella viikolla tai tasoittumisjaksolla kutakin
edellä mainittua työaikaa lyhentävää arkipyhää kohti vastaavalla osuudella 7
tunnista 33 minuutista kuin asianomaisen viranhaltijan/työntekijän osa-aikatyöaika
on 1 momentin mukaisesta täydestä työajasta.

Soveltamisohje
Arkipyhälyhennys annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman viikon tai
tasoittumisjakson kuluessa.

Soveltamisohje
Päällekkäisten arkipyhien osalta työajan lyhennys tehdään ainoastaan kerran.

Liukuva työaika
4 mom. Työaika voidaan järjestää myös liukuvana työaikana.

- - -
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