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KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2020–2021 
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

 

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuk-
sen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 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 päätty-
neiksi. 
 

2 § Yleiskorotukset 

1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien  

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa 
kuukausipalkkaa korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 
suuruus on 26 euroa kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Palkkausluvun 11 
§:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,22 prosentilla. 

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien  

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa 
kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen 
suuruus on 0,8 prosenttia. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista 
lisää korotetaan 0,8 prosentilla. 

3 mom. Palkkahinnoittelu 

Palkkahinnoittelun korotetut peruspalkat ilmenevät palkkahinnoittelu-
liitteissä 1–8 ja korotetut hoitopaikan hinnat ilmenevät liitteestä 12. 

4 mom. Palkkausluvun 3 §:n vähimmäispalkka on 1.8.2020 lukien 1637,53 euroa ja 
1.4.2021 lukien 1650,63 euroa. 

 

3 § Paikallinen järjestelyerä  

1 mom.  Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien 

Paikallinen järjestelyerä on 1,0 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen palkkasummasta. 
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2 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat pai-
kallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkaus-
epäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja 
tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että 
johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella 
olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokki-
ryhmien palkkaan nähden.  

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin 
ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. 

3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen 

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin 
kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.  

4 mom.  Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely  

 Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat 
neuvottelevat paikallisen järjestelyerän 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. 

 Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen 
järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai 
henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.  

 

4 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys   

1 mom.  Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset ovat 
voimassa sunnuntaihin 4.10.2020 asti.  

 KVTES 2020-2021 sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, noudatetaan 
5.10.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien. 

 Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen 
pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. työaikaluvun ja 
vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.5.2020. 
  

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.  
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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 työehto-
sopimusasioissa. 

 

8 § Sopimuskaudella toimivat työryhmät  

Asetetaan seuraavat työryhmät: 

Palkkausjärjestelmää arvioiva työryhmä 
Työryhmän toimeksiantona on neuvotella vaihtoehdosta nykyiselle tehtävän 
vaativuuden arviointiin perustuvalle järjestelmälle. Toimeksianto sisältää 
vaihtoehtoisen järjestelmän pilotointia ja simulointia. Työryhmän toimeksiantoon 
kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän 
määräysten mahdollinen muuttaminen.  

Perhevapaamääräyksiä arvioiva työryhmä 
Työryhmän toimeksiantona on arvioida KVTES:n V luvun perhevapaita koskevat 
määräykset. Työryhmän tehtävä on myös seurata hallituksen 
perhevapaauudistuksesta tulevia muutostarpeita kunta-alan määräyksiin.  

Työsidonnaisuutta ja työhön liittyvää matkustamista selvittävä työryhmä 
Työryhmän toimeksiantona on selvittää ja neuvotella työhön liittyvään 
matkustamiseen, uusien työntekotapojen ja esimerkiksi usean työpisteen 
aiheuttamia muutostarpeita määräyksiin. Neuvoteltavat kokonaisuudet voivat liittyä 
sekä työaikalukuun että matkakustannusten korvauksiin.   

Jatkokausi työryhmälle, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää sairauslomaa 
koskevia määräyksiä sekä antaa työkyvyttömyystilanteisiin yhteisiä ohjeita, jotka 
kannustavat työssä jatkamista, työhön paluuta ja työhyvinvointia. 

 
9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen 
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 Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät vii-
meistään 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 30. huhtikuuta 2020 

  

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

 JULKISEN ALAN UNIONI RY 

 SOSIAALI - JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY 


