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Muistilista paikallisen virka- ja työehtosopimukseen
sisällytettävistä asioista
Muistilistassa on kuvattu asioita, joita paikallisessa virka- ja
työehtosopimusta tehtäessä tulee huomioida.
Paikallisessa virka- ja työehtosopimuksessa voi olla myös muita
määräyksiä, joita ei ole tässä muistilistassa esitetty.

==========================================
Paikallinen virka- ja työehtosopimus KVTES:n Liitteen 19 Simulointi- ja
kokeilumääräysten ja kokeiluliitteiden 1–2 ja 5–8 käyttöönottamiseksi

1 § Sopijaosapuolet (kunta/ kuntayhtymä ja pääsopijajärjestöt)

2 § Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisala (KVTES Liite 19)
KVTES Liitteen 19 Simulointi- ja kokeilumääräyksiä ja kokeiluliitteitä
sovelletaan: …
Valtakunnalliset sopijaosapuolet ovat sopineet, että kokeilumääräyksiä ei
sovelleta seuraaviin ryhmiin:







KVTES II luvun 17 §:n mukaisiin työnantajan edustajiin.
Viranhaltijoihin/työntekijöihin, joiden palkka perustuu
vähimmäispalkkamääräykseen (KVTES II luku 3 § 1 mom.).
ns. epäpäteviin varhaiskasvatuksen opettajiin ja erityisopettajiin (KVTES).
KVTES liitteen 1 palkkahinnoittelukohdassa 01TOI060 yleistyöaikaa
tekeviin
Omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin (KVTES Liite 12)
Kokeilun ulkopuolelle jäävät KVTES-sopimukseen kuuluvat tehtävät, jotka
siirtyvät 1.1.2023 lukien hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet ovat tämän
kokeilun ulkopuolella.

Kokeilun ulkopuolisiin noudatetaan KVTES II luvun palkkausmääräyksiä ja
palkkahinnoitteluliitteitä 1-2 ja 5-8.

3 § Tasopalkkamalliin siirtyminen


Kokeilun aikana työnantaja nostaa palkansaajien tasopalkat kunkin tason
(C1 - E1) mediaanipalkkaan. Siirryttäessä tasopalkkamalliin kenenkään
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palkka ei laske (tasopalkka, tasopalkkalisä). Kokeilussa olevien
tehtäväkohtaiset palkat eivät voi laskea siirryttäessä tasopalkkoihin,
poikkeuksena mahdolliset tasopalkkalisät.
Muutettaessa tasopalkkaa takaisin tehtäväkohtaiseksi palkaksi tulee
huomioida kokeiluaikana voimaan tulleet KVTES:n yleiskorotukset ja
vastaavat korotukset tehtävän vaativuuden mukaan maksettavassa
tehtäväkohtaisessa palkassa.
Palkkahinnoittelukohtien OSVA-tasojen paikalliset tasopalkat ovat
paikallisen sopimuksen liitteenä.

4 § Paikalliset tarkennukset hinnoittelukohtaisiin tasopalkkamalleihin


luettelo

5 § Hinnoittelemattomat ryhmät, jotka tasopalkkamallissa


luettelo

6 § Tasopalkkalisän käyttöönotto





mitkä ryhmät mukana:
o Tasopalkkalisään (TALI) on mahdollista käyttää sekä
palkkahinnoitteluliitteissä ja palkkahinnoittelun ulkopuolisissa
tehtävissä. Kokeilumääräyksissä tasopalkkalisää sovelletaan ainakin
hinnoittelukohdassa 05VKA054 (lastenhoitajat) (KVTES Liite 19 7 § 1
mom. soveltamisohje)
paikallisesti sovitut tasopalkkalisän euromäärät (kolme kategoriaa) per
palkkahinnoittelukohta ovat paikallisen sopimuksen liitteenä.
Paikallisessa sopimuksessa on määriteltävä, mistä tehtävistä maksetaan
tasopalkkalisää.
o Esimerkkejä lisätehtävistä on mainittu kokeiluliitteissä ja niistä voidaan
myös paikallisesti sopia. (KVTES Liite 19: 7 § 1 mom. soveltamisohje)

Tasopalkkalisäkategorioita on kolme.
7 § Paikallinen palkkaustyöryhmä



Perustetaan paikallinen palkkaustyöryhmä, jossa ovat mukana paikalliset
sopijaosapuolet.
Palkkaustyöryhmän tehtävänä on edistää kokeilun toteutumista sekä
seurata kustannuksia.

8 § Paikallisen sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen
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Paikallinen virka- ja työehtosopimus on voimassa määräajan __.__..2023 __.__.2023. Paikallinen virka- ja työehtosopimus päättyy määräajan päättyessä,
ellei sitä ole irtisanottu aikaisemmin. Paikallinen virka-/työehtosopimus on
irtisanottavissa 1 kuukauden irtisanomisajalla (kokeilumääräysten 8 §).

Allekirjoitukset

Liite 1 Palkkahinnoittelukohtien OSVA-tasojen paikalliset tasopalkat

Liite 2 Paikallisesti sovitut tasopalkkalisän euromäärät per palkkahinnoittelukohta
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