Kunta-alan teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen 2022 2025 (TS-22) allekirjoituspöytäkirja
1§

Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen
irtisanominen
Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025.
Sopimuksen voimassaolo jatkuu 30.4.2025 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 joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa
katsovansa neuvottelut päättyneiksi.

2§

Sopimuskorotukset vuonna 2022

1 mom.

Yleiskorotus 1.6.2022 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen
rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2022 lukien
yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin
vähintään 2,0 prosenttia.
TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n
erillislisää korotetaan 2,0 prosentilla.
Soveltamisohje
Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa
suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/ tai
työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.
TS-22:n 10 §:n vähimmäispalkka on 1.6.2022 lukien 1 699,91 euroa.

2 mom.

Palkkaryhmät
Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat
ilmenevät TS:n palkkausluvun 8 §:n 1. momentista.

3 mom.

Keskitetty järjestelyerä 1.10.2022

Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia. Järjestelyerästä
käytetään 0,03 prosenttiyksikköä perhevapaauudistuksen
kustannuksiin.
Järjestelyerän keskitetystä käytöstä neuvotellaan 30.9.2022
mennessä. Jos keskitetyn järjestelyerän käytöstä ei päästä
sopimukseen, viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa
tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.10.2022
lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,5 prosenttia,
jolloin TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n
erillislisää korotetaan 0,5 prosentilla.
Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa
suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virkatai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa
lyhyempi.
3§

Sopimuskorotukset vuonna 2023

1 mom.

Yleiskorotus 1.6.2023 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen
rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien
yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia.
TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n
erillislisää korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.
Soveltamisohje
Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa
suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/ tai
työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-22:n 10 §:n vähimmäispalkkaa korotetaan 1.6.2023 lukien
yleiskorotuksen mukaisesti.
2 mom.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos
paikallisen järjestelyerän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen,
työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä
tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin
tai vastaaviin korotuksiin.

3 mom.

4 mom.

Palkkaryhmät
TS-22 palkkausluvun 8 § 1 momentin mukaisia tehtäväkohtaisia
vähimmäispalkkoja korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.
Perälauta vuoden 2023 sopimuskorotuksiin liittyen
Vuoden 2023 osalta 1 ja 2 momentissa mainitut
sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin
seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän,
ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen
ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän
jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan
yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.
Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen
työehtosopimusten 1.2.2023 mennessä tiedossa olevien toisen
sopimusvuoden kustannusvaikutusten matemaattisena
keskiarvona (kaksi desimaalia):
•

Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
(Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry),

•

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja
Kemianteollisuus ry)

•

Auto- ja kuljetusalan työehtosopimus (AKT ja Autoliikenteen
työnantajaliitto)

Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu
kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2023 tai jonkun yksittäisen
sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla
tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.
Jos kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen
kustannusvaikutusten määrästä 28.2.2023 mennessä, asetetaan
riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi
kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin
kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat
puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee
antaa ratkaisu 15.4.2023 mennessä. Lautakunnan kustannukset
jaetaan osapuolten välillä tasan.
4§

Sopimuskorotukset vuonna 2024

1 mom.Yleiskorotus 1.6.2024 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen
rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien
yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,5 prosenttia.
TS-22:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n
erillislisää korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

Soveltamisohje
Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa
suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/ tai
työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-22:n 10 §:n vähimmäispalkkaa korotetaan 1.6.2024 lukien
yleiskorotuksen mukaisesti.
2 mom.

Paikallinen järjestelyerä 1.6.2024 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,4 prosenttia kunta-alan teknisen
henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Jos
paikallisen järjestelyerän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen,
työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä
tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai
vastaaviin korotuksiin.

3 mom.

Palkkaryhmät
TS-22 palkkausluvun 8 § 1 momentin mukaisia tehtäväkohtaisia
vähimmäispalkkoja korotetaan yleiskorotuksen mukaisesti.

4 mom.

Perälauta vuoden 2024 sopimuskorotuksiin liittyen
Vuoden 2024 osalta 1 ja 2 momentissa mainitut
sopimuskorotukset ovat yhteensä 1,9 %. Jos kuitenkin
seuraavien verrokkialojen kustannusvaikutus ylittää em. määrän,
ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % 1 mom. yleiskorotukseen
ja 30 % jaetaan paikallisena järjestelyeränä. Jos paikallisen erän
jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan
yleiskorotuksena ja muusta osasta päättää työnantaja.
Kustannusvaikutusprosentti lasketaan seuraavien verrokkialojen
työehtosopimusten 1.2.2024 mennessä tiedossa olevien toisen
sopimusvuoden kustannusvaikutusten matemaattisena
keskiarvona (kaksi desimaalia):
•

Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus
(Teollisuusliitto ry ja Teknologiateollisuus työnantajat ry),

•

Kemian perusteollisuuden työehtosopimus (Teollisuusliitto ry ja
Kemianteollisuus ry)

•

Auto- ja kuljetusalan työehtosopimus (AKT ja Autoliikenteen
työnantajaliitto)

Jos jonkun yksittäisen sopimusalan osalta neuvotteluratkaisu
kyseessä olevalle ajalle puuttuu 1.2.2024 tai jonkun yksittäisen
sopimusalan em. periaattein laskettu kustannusvaikutus on nolla
tai miinusmerkkinen, jätetään se laskennan ulkopuolelle.

Jos kunta-alan sopijaosapuolet eivät pääse yksimielisyyteen
kustannusvaikutusten määrästä 29.2.2024 mennessä, asetetaan
riitaa ratkaisemaan jonkun sopijaosapuolen aloitteesta yksi
kaikkia sopimusaloja koskeva välityslautakunta, johon kukin
kunta-alan sopijaosapuoli asettaa kaksi jäsentä ja kutsuvat
puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan. Lautakunnan tulee
antaa ratkaisu 15.4.2024 mennessä. Lautakunnan kustannukset
jaetaan osapuolten välillä tasan.
5 § Paikalliset järjestelyerien menettelyt
1 mom.

Paikallisten järjestelyerien kohdentaminen
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa
huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu
mahdollisimman tasapuolisesti.
Paikalliset järjestelyerät kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen
korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista
lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella.

2

mom.

Paikallisen järjestelyerien laskeminen
Paikallisten järjestelyerien suuruus lasketaan tämän sopimuksen
piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta
kuukaudelta.

3

mom.

Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely
Paikallisen työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat
neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä.
Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen
vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan
yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.
Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten
näkemykset mahdollisine perusteluineen.

4

mom.

Selvitys järjestelyerien käytöstä
Työnantajan on annettava TS-sopijajärjestöjen edustajille
kirjallinen selvitys siitä, miten järjestelyerät on jaettu.

6 § Perhevapaauudistus
1 mom.

Perhevapaauudistuksen johdosta muutetaan seuraavia TS-22:n
määräyksiä: I luku 4 §, II luku 15 § ja liitteen 2 2 §.

Uudet määräykset ovat allekirjoituspöytäkirjan liitteenä.
2 mom.

3 mom.

7§

Allekirjoituspöytäkirjan liitteen kirjauksia sovelletaan, jos lapsen laskettu
synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai jos adoptiolapsen
hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.
Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos
adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 31.7.2022, sovelletaan edellä
1 momentissa mainittujen määräysten aikaisempia muotoja. Lapsen
lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus
vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan edellä 1
momentissa mainittujen määräysten aikaisempia muotoja.

Matkakustannusten korvaukset
Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen
lisäksi mitä KVTES:n liitteessä 16 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin
osin Verohallinnon em. korvausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.

8§

Ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintä
Ammattiyhdistyksiin kuuluvien jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan
pp.kk.2022 annettuja ohjeita (KT:n yleiskirje _/2022)

9§

TS-työryhmä
TS-sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan
neuvottelumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virka- ja
työehtosopimusasioissa.
TS-sopijaosapuolten välinen TS-työryhmä edistää paikallisten
palkkausjärjestelmien toimivuutta.

10 § Muu sopimuskaudella toimiva työryhmä
Asetetaan seuraava työryhmä:
Palo- ja pelastustoimen työaikajärjestelmää kartoittava työryhmä
Työryhmän tehtävänä on kartoittaa palo- ja pelastustoimeen
soveltuvaa virka- ja työehtosopimukseen perustuvaa
työaikajärjestelmää, joka mahdollistaa myös pitkät työvuorot
työlainsäädännön puitteissa ja palvelee palo- ja pelastuslaitosten
erilaisia tarpeita työaikojen järjestelyissä sekä tehdä selvitys mitä
kustannusvaikutuksia ja korvaustapoja ehdotukseen sisältyy.

Työryhmä tarkastelee työssään myös TS-18:n liitteen 8
kokeilumääräyksiä. Työryhmän toimikausi 1.6.2022 - 28.2.2023.
11 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen
Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran
viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä
suurissa työnantajissa, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien
osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset
ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä
taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa
voimaantulosta.
Työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan korotetun
varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan kalenteriviikon
alusta lukien. Korotuksen vaikutus maksetaan kalenteriviikon alusta lukien,
mikäli korotusajankohta on kalenteriviikon ensimmäinen päivä.
Jaksotyössä työaikakorvaukset maksetaan sopimusmuutosten mukaan
korotetun varsinaisen palkan perusteella korotusajankohtaa seuraavan
työaikajakson alusta lukien. Korotuksen vaikutus työaikakorvauksiin
maksetaan työaikajakson alusta lukien, mikäli työaikajaksossa on enemmän
sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.
Helsingissä
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Sivu: 1

TS-22:n allekirjoituspöytäkirjan liite

Perhevapaauudistuksen johdosta mm. sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, lakia kunnan ja
hyvinvointialueen viranhaltijasta ja vuosilomalakia on muutettu. Lainsäädännön soveltamiseen liittyy
siirtymämääräyksiä, joissa viitataan sairausvakuutuslakiin tehtyjen muutosten soveltamisajankohtaan.
Tämän liitteen määräyksiä noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen,
tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.
Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen
31.7.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia muotoja.
Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa
ennen 1.8.2022, sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan 6 §:ssä mainittujen määräysten aikaisempia
muotoja.
Tämän liitteen määräysten soveltamisen ajankohta on yhdenmukainen sairausvakuutuslakiin
(viittausmääräys) sisältyvän siirtymämääräyksen kanssa.
Työntekijään/viranhaltijaan sovelletaan uusia perhevapaamääräyksiä vain tilanteessa, joissa häneen
sovelletaan perhevapaauudistuksen johdosta muutettua lainsäädäntöä. Työntekijä/viranhaltija on
velvollinen pyynnöstä antamaan työnantajalle selvityksen/todistuksen siitä sovelletaanko häneen
vanhaa vai uutta lainsäädäntöä.

TS-22
I Luku Yleinen osa
4 § Paikallinen sopiminen
___

2 mom.

___

Paikallisella sopimuksella ei kuitenkaan voida sopia alennettavaksi tämän
sopimuksen 8 §:n mukaista tehtäväkohtaista vähimmäis- palkkaa eikä 10
§:n mukaista vähimmäispalkkaa. Paikallisella sopimuksella ei saa
myöskään poiketa säännöllisen työajan keski- määräisestä pituudesta,
vuosiloman pituudesta eikä sairausloma- sairauspoissaolo- ja
äitiysvapaaetuuksia raskausvapaa- ja vanhempainvapaaetuuksia
koskevista määräyksistä. Tämän sopimuksen 2 §:n mukaisesta
soveltamisalasta voidaan sopia ainoastaan TS- 20:n TS-22:n
sopijaosapuolten suostumuksella. Jos kunnan tai kuntayhtymän
ylläpidettäväksi siirretään toisen kunnan tai kuntayhtymän, valtion tai
yksityisen yhteisön ylläpitämä laitos tai toimintayksikkö, siirtyvän
henkilöstön vuosiloman pituudesta voidaan sopia tämän sopimuksen 4
§:ssä tarkoitetuista KVTES:stä ilmenevistä vuosilomamääräyksistä
poikkeavasti.

Päivitetty 6.5.2022

Sivu: 2

TS II Luku Palkkaus
15 § Tulospalkkio

___
2 mom.

Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalle työntekijälle/viranhaltijalle
maksetaan jälkikäteen seurantajaksolta ennakolta vahvistettujen
perusteiden mukainen erillinen euromääräinen tulospalkkio. Vuosilomaa
ja äitiysvapaata raskausvapaaseen oikeutetun työntekijän/viranhaltijan
raskaus- ja vanhempainvapaan yhteensä 105 ensimmäistä raskaus- ja
vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta sekä muun
vanhempainvapaaseen oikeutetun työntekijän/viranhaltijan 105
ensimmäistä vanhempainvapaapäivää lukuun ottamatta tulospalkkion
seurantajaksoon kohdistuva virantoimituksen/työnteon keskeytysaika
vähentää vastaavassa suhteessa tulospalkkion määrää, jollei ao.
viranomainen toisin päätä.

___
TS Liite 2 Palo- ja pelastuslaitosten työaikajärjestelyjä koskevat
erityismääräykset
___
2§

Lisätyökorvaus arkipyhäviikoilla

Jos täyden työpäivän vapaa-aikahyvitystä ei voida arkipyhäviikolla antaa KVTES:n III
luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitetuilta arkipyhä- ja aattopäiviltä, maksetaan täyttä
työaikaa tekevälle kultakin edellä tarkoitetulta arkipyhä- ja aattopäivältä
– 1 §:n 1 momentin a) kohdassa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 45 minuutin,

31.8.2020 lukien 7 tunnin 39 minuutin,

– 1 §:n 1 momentin d) kohdassa tarkoitetussa työajassa 8 tunnin ja
– 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa työajassa 7 tunnin 21 minuutin, 31.8.2020

lukien 7 tunnin 15 minuutin

korottamaton tuntipalkka myös silloin, kun viranhaltija tai työntekijä on ollut
• työvuoroluettelon mukaan työstä vapaana tai vuosi- tai sairauslomalla
• vuosilomalla tai
• sairauden takia poissa taikka tai
• äitiysvapaalla. raskaus- ja vanhempainvapaalla ajanjakson, johon sisältyy
yhteensä 105 ensimmäistä raskaus- ja vanhempainvapaapäivää
(raskausvapaaseen oikeutettu työntekijä/viranhaltija) taikka
• vanhempainvapaalla ajanjakson, johon sisältyy 105 ensimmäistä
vanhempainvapaapäivää (vain vanhempainvapaaseen oikeutettu
työntekijä/viranhaltija).
___

Päivitetty 6.5.2022
TS-22 muuttuvia määräyksiä

Kunta-alan teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen 2022 2023 (TS-22) muuttuneita
määräyksiä
Luku I
___
4 §

KVTES:n määräysten noudattaminen

KVTES:n seuraavia määräyksiä noudatetaan sellaisina, kuin ne kulloinkin ovat
voimassa, ellei jäljempänä tässä sopimuksessa tai sen liitteissä ole toisin
sovittu:
I
III

Luku
Luku
IV Luku
V
Luku
VI Luku
VII Luku
VIII Luku
IX Luku
Liite 10
Liite 11
Liite 16
18

Yleinen osa 3 § ja 5–10 §
Työaika
Vuosiloma
Virka- ja työvapaa sekä perhevapaat
Kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset
Luottamusmiehet
Lomauttaminen, osa-aikaistaminen ja palvelussuhteen päättyminen
Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja ja korvaus
Vammaisten työllistymistyötä koskevat erityismääräykset
Talonmiesten työaika
Matkakustannusten korvaukset Liite
Työaika 37 tuntia 45 minuuttia *)

Lisäksi noudatetaan soveltuvin osin KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan liitettä
(perhevapaauudistusta koskeva liite).
*) KVTES 2020-2021 -sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa
noudatetaan 31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan
työaikajakson alusta lukien.
___

Päivitetty 6.5.2022
TS-22 muuttuvia määräyksiä
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Tehtäväkohtainen palkka (TKP)
1 mom.

II luku Palkkaus

Luku II

Kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää TKP:n
arviointijärjestelmän mukaisesti viranhaltijan ja työntekijän
tehtäväkohtaisesta palkasta ottaen huomioon seuraavat vaativuus- tekijät:
* tehtäviin kuuluva päätösvalta,
– ratkaisujen merkittävyys ja vaikutukset
– harkintavallan laajuus ja itsenäisyys
* töiden ja toimintojen järjestämistä koskevan vastuun laajuus,
* asema organisaatiossa,
* tehtävien vaatimat tekniset tiedot, taidot ja osaaminen,
* työnantajan edellyttämä koulutus,
* työnantajan edellyttämä kokemus,
* tehtävien edellyttämät vuorovaikutustaidot ja
* työolosuhteet.
Soveltamisohje

Tehtäväkohtaisen palkan määräytymisen tulee perustua kirjalliseen
tehtäväkuvaukseen ja paikalliseen arviointijärjestelmään.
Tehtäväkohtaisen palkan määrittämistä koskeva paikallinen arviointijärjestelmä muodostuu
1 tehtäväkuvauksista,
2 tehtävän vaativuuden mittaamista koskevasta
arviointimenetelmästä,
3 tehtäväkuvauksen kytkemisestä vaativuuden arviointimenetelmään
(miten tehtäväkuvauksesta johdetaan arviointimenetelmän avulla
tehtävän vaativuuden taso),
4 tehtävän vaativuuden arviointimenetelmän kytkemisestä
euromääräiseen tehtäväkohtaiseen palkkaan (miten todetusta tehtävän
vaativuuden tasosta johdetaan euromääräinen tehtäväkohtainen
palkka) sekä
5 koko arviointijärjestelmän kuvauksesta.
Tehtäväkuvaukset
Tehtäväkuvauksen tarkoituksena on kuvata, millaisina TS:n
tehtäväkohtaiseen palkkaan vaikuttavat kahdeksan vaativuustekijää
ilmenevät todellisessa toiminnassa riippumatta siitä, kuka tehtävää
kulloinkin hoitaa.
Tehtäväkuvausten tulee olla vertailukelpoisia keskenään ja mahdollistaa
tehtävien vaativuuden vertailu kuntatasolla. Tehtävien sisältö tulee kuvata
niin, että ulkopuolinenkin ymmärtää, mitä työssä tehdään.
Tehtäväkuvausten tulee olla ajan tasalla, jotta ne tekevät mahdolliseksi
TKP:n arviointijärjestelmän soveltamisen tehtävien muuttuessa. Viranhaltijan
ja työntekijän tehtävien muuttuessa tehtäväkuva muutetaan uuden tilanteen
mukaiseksi.
Tehtäväkuvausten laatimista, lomakemalleja sekä kehityskeskusteluja on
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Arviointimenetelmä
Arviointimenetelmän pitää perustua tehtäväkuvauksiin ja tehtävä- kohtaista
palkkaa määritettäessä huomioon otettaviin kahdeksaan vaativuustekijään.
TKP:n vaativuustekijät voidaan eriyttää erilaisiksi kokonaisuuksiksi, kunhan
vaaditut kahdeksan vaativuustekijää löytyvät järjestelmästä.
Tehtäväkohtaiset palkat arvioidaan yhtenäisin perustein. Tehtäväkohtaisten palkkojen tulee olla johdonmukaisessa suhteessa sekä toisiinsa
että arviointimenetelmään nähden.
Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan
huomioon ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Mikäli ohjaustehtävä
on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka maksetaan tältä ajalta.
Arviointimenetelmän tulee olla objektiivinen, tasapuolinen ja
johdonmukainen. Arviointimenetelmän perusteiden tulee olla
vertailukelpoisia keskenään.
Tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen määrittely järjestelmää muutettaessa
Jos TS-kehittämistyöryhmä katsoo, että tehtäväkohtaisia palkkoja
määritettäessä ei ole otettu huomioon tehtäväkohtaisen palkan
8 vaativuustekijää tai että tehtäväkohtaisten palkkojen keskinäiset suhteet
eivät muusta syystä ole kunnossa, on tehtäväkohtaiset palkat
määritettävä uudelleen.
Työntekijän varsinainen palkka ei alene tehtäväkohtaisten palkkojen
uudelleen määrittämisen seurauksena. Työntekijän tehtäväkohtainen
palkka, henkilökohtainen lisä, ammattialalisä ja erillislisä voivat nousta,
laskea tai pysyä ennallaan tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleen
määrittämisen seurauksena.
Tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä on ohjeita TS-oppaassa.
2 mom.

Jos viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu
vähintään kahden viikon ajaksi toiseen virkaan tai tehtävään siirtymisen tai
tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan,
jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.
Tehtävien vaativuuden muutoksen oleellisuutta arvioitaessa lähtö- kohtana
on se, millaista tehtäväkohtaista palkkaa paikallisen
arviointijärjestelmän mukaan maksettaisiin muuttuneesta tehtävästä, jos siihen
otettaisiin uusi viranhaltija tai työntekijä.
Tehtäväkohtaisen palkan tarkistamisajankohta on:
1 toiseen virkaan siirtymishetki
2 tehtävien muutosajankohta, jos uusi tehtäväkohtainen palkka on
korkeampi
3 kahdeksan viikon kuluttua tehtävien muutoksesta, jos uusi
tehtäväkohtainen palkka on alempi tai
4 tehtävien muutosajankohdasta lukien, jos työntekijä hakeutuu omasta
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pyynnöstään vähemmän vaativaan tehtävään tai toisiin tehtäviin
siirtämistä on tarjottu lomauttamisen vaihtoehtona.

Vuosilomasijaisuuksissa tehtäväkohtaista palkkaa ei alenneta ja
tehtäväkohtaisen palkan korottaminen koskee vähintään kaksi viikkoa kestäviä
yhdenjaksoisia sijaisuuksia, jolloin tarkistamisajankohta on sijaisuuden
alkaminen.
Soveltamisohje

Tehtävän vaativuuden muutoksen perusteena voi olla mm. siirto toiseen virkaan
tai tehtävään, määräaikainen lisätehtävä tai tehtävien muuttaminen olennaisesti
vaativammaksi tai vähemmän vaativaksi.
Jos viranhaltija tai työntekijä on määrätty vastaamaan vaativammasta
tehtäväkokonaisuudesta siten, että hänen vastuualueensa tai tehtäviensä
vaativuus on kasvanut olennaisesti, tämä on otettava huomioon
palkkauksessa.
Jos tehtäviä muutetaan määräajaksi ja uusi tehtäväkohtainen palkka on
korkeampi, tehtäväkohtainen palkka alenee välittömästi em. määräajan
päätyttyä.
Tehtäväkohtaista palkkaa ei muuteta, jos tilapäinen siirto toiseen virkaan tai
tehtävään tai tilapäiset tehtävämuutokset on otettu huomioon
tehtäväkohtaisen palkan määrässä, esim. toimiminen tilapäisesti esimiehen
sijaisena tai muu sijaisuusjärjestely.
Lomauttamisen vaihtoehtona työnantajan tulee ensisijaisesti tarjota
mahdollisimman samanlaista työtä kuin työsopimuksen mukainen työ on. Mikäli
tällaista työtä ei ole, voi työ olla muuta työtä, jota voidaan pitää työntekijälle
soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja
kokemuksensa. Tarjotusta työstä maksetaan tarjotun työn mukainen palkka
tehtävään siirtymisestä lukien. Lomautettaessa viranhaltijaa noudatetaan
vastaavia periaatteita.

3 mom.

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa voidaan alentaa enintään
7 %, jos hän on työskennellyt ammattiinsa liittyvissä tehtävissä enintään 5
kuukautta oman tai muun työnantajan palveluksessa. Tätä määräystä ei
sovelleta harjoittelijaan tai häneen rinnastettavassa asemassa olevaan.
Soveltamisohje

Viranhaltija ja työntekijä ovat velvollisia esittämään luotettavan selvityksen muun
työnantajan palveluksesta. Jos em. 5 kuukauden määräaika täyttyy kesken
palkanmaksukauden, tarkistetaan palkkaus seuraavan palkanmaksukauden
alusta.
4 mom.

___
___

Luottamusmiestä ei saa luottamusmiestehtävän vuoksi asettaa muihin TS:n
soveltamispiiriin kuuluviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin verrattuna eri
asemaan hänen tehtäväkohtaista palkkaansa määritettäessä. (Ks. myös
KVTES:n VII luvun 9 §:n määräyksiä.)
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Palkkaryhmät

1 mom.

Palkkaryhmä

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat €/kk
1.4.2021
lukien

1.6.2022
lukien

5 01 04 01 8 Palkkaryhmä I:
Ammattimies, joka
toimii tavallisissa,
vaativissa ja
erittäin vaativissa
ammattimiestehtävi
ssä

1 759,70

1 805,70

5 01 02 01 4 Palkkaryhmä II:
Välitön ja
välillinen esimies
tai suunnittelu-,
tarkastus- tai
valvontatehtävissä
toimiva

1 941,78

1 987,78

5 01 01 01 1 Palkkaryhmä III:
Johtaja,
vastuualueen
esimies tai erityisosaamista
edellyttävissä
vaativissa
asiantuntijatehtävissä toimiva

3 192,89

3 256,75
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Kunta-alan teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen 2022 2024 (TS-22) yleiskirjeeseen
Yleiskirjeeseen - muistipaikkoja
Paikallisen järjestelyerän lähtökohdat
TS-palkkausjärjestelmä edellyttää tehtäväkohtaisen palkan ja
henkilökohtaisen lisän määrittämistä koskevien paikallisten
arviointijärjestelmien (paikallisten yleisten periaatteiden) vahvistamista
(TS 7 § 1 mom.). Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa TSpalkkausjärjestelmän sisällä työnantajan on kiinnitettävä huomiota
siihen, että järjestelyerä kohdennetaan palkkausjärjestelmien
mukaisesti.
Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa tavoitteita voivat olla
paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten
palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien
toimintojen ja tehtävien uudelleen järjestelyjen tukeminen.
Paikallisen järjestelyerän laskenta- ja kulutusohjeita
TS:n paikallisen järjestelyerän laskenta- ja kulutusohjeita julkaistaan
KT:n nettisivulla. Muistipaikka: (vrt. 2021 jeräohjeet)
Perhevapaauudistus:
Kunta-alalle on sovittu perhevapaauudistuksesta johtuvia muutoksia
kunta-alan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen, jotka koskevat myös
TS-sopimuksen piirissä olevia. Asiasta tarkemmin KVTESallekirjoituspöytäkirjassa ja sen liitteessä.

__

