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LUOTTAMUSMIES-TIEDOTE 2018 
 

Tässä tiedotteessa on asioita uudesta työehtosopimuksesta KVTES 2018–2018 (1.2.2018–31.3.2020):  
1. Palkankorotukset 
2. Paikallinen järjestelyerä 
3. Paikallinen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 
4. Muita muutoksia 
5. Työaikaluvun muutokset 
6. Lomarahan vaihto lomarahavapaaksi 

 
PALKANKOROTUKSET 
Ensimmäinen palkankorotus tulee 1.5.2018. Jos tehtäväkohtainen palkka on alle 2080€, korotus on 26€. Jos taasen 
tehtäväkohtainen palkka on 2080€ tai yli on korotus 1,25 %. Henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1,25 %.  
Toinen palkankorotus tulee 1.4.2019. Se on suuruudeltaan 1,0 %. Henkilökohtaisissa lisissä on 1,0 % korotus.  
 
Nämä korotukset ovat yleiskorotuksia eli tulevat kaikille. Osa-aikaisella korotus on samassa suhteessa alempi kuin 
työaika on säännöllistä työaikaa lyhyempi. 

 
PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ 
Järjestelyerän määrä 1,2 %. Tällä kehitetään paikallisia palkkausjärjestelmiä ja korjataan palkkausepäkohtia. Luotta-
musmiehet neuvottelevat erän käytöstä, mutta työnantaja tekee lopulliset päätökset. Tämä erä tulee vain osalle 
henkilöstöä. 

 
PAIKALLINEN TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVA KERTAERÄ 
Perustuu tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon 

• Maksetaan koko henkilöstölle, JOS maksamisen edellytykset täyttyvät 
• Työsuhde voimassa 3.9.-18.11.2018 
• Ei makseta, jos ajanjaksona ei palkallisia päiviä 
• Palkallinen päivä: vuosiloma, palkallinen työvapaa, työtasausvapaa tai päivystysvapaa 
• Ajanjakson aikana saa olla enintään seitsemän päivän mittainen kalenteripäivän yhtäjaksoinen katko 
• Katko voi toistua 
• Suuruus on 9,2 prosenttia 
• Osa-aikaisella käytetään 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia 
• Lasketaan marraskuun 2018 varsinaisesta palkasta (kuuluu mm. tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen 

lisä ja työkokemuslisä) 
• Maksetaan tammikuussa 2019 
• Esim. palkka 2 000€/kk, kertaerä on 184€ 

 
MUITA MUUTOKSIA 
Voimassa 1.2.2018 
Tilapäinen hoitovapaa on alle 12 vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. 
Isyysvapaan palkallisuus 12 arkipäivää. 

 
TYÖAIKALUVUN MUUTOKSET 
Voimassa 1.5.2018 
Koulutustilaisuus 

• Työajaksi luetaan koulutus, johon työnantaja määrää työntekijän/viranhaltijan osallistumaan.  
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• Mikäli kyseessä on koulutus, johon työnantaja ei ole määrännyt ja jota ei siis lueta työajaksi, työnantaja voi 
myöntää koulutustilaisuuteen osallistumista varten viranhaltijalle/työntekijälle virka/työvapaata.  

• Koska koulutustilaisuus tiedetään yleensä ennalta, tulee tämä ottaa huomioon esimerkiksi työvuoroluette-
loa laadittaessa.  

Työvuoroluettelo pitää toimittaa työntekijöille kirjallisesti viikkoa ennen ajanjaksoa. Työvuorot voi toimittaa myös 
sähköisesti, jos teknisesti mahdollista 
 

Liukuva työaika: 
• Liukuvaa työaikaa koskevat määräykset siirtyvät työaikaluvun pykäliin 31-35 
• Työntekijä voi kiinteän työajan ulkopuolella annetuissa rajoissa määrätä työnsä alkamis- ja päättymisajan-

kohdan 
• Työntekijä/viranhaltija voi irrottautua liukuvasta työajasta halutessaan kuukauden irtisanomisajalla 
• Enimmäissaldo on + 40 tuntia ja miinussaldo – 6 tuntia 
• kaupungin kanssa on neuvoteltu saldovapaiden määrästä ja todennäköisesti niitä voi pitää vuodessa neljä 

kokonaista päivää, tunteja ei kuitenkaan pidä kerätä saldovapaapäiviä varten 
 

Toimistotyöaika voimaan 7.5.2018, muutokset pykälissä 8 §, 14 § ja 15 § 

 8 § poissaolojen vaikutus ylityörajaan 
- ennalta suunniteltu tai ei ennalta tiedetty 

 Arkipyhäviikon säännöllinen työaika 
- annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman viikon tai tasoittumisjakson aikana 

 14 § lisätyön määritelmä ja korvaaminen 

 15 § ylityön määritelmä ja korvaaminen 
 

Yleistyöaika voimaan 7.5.2018, muutokset pykälissä 7 §, 14 § ja 15 § 

 7 § poissaolojen vaikutus ylityörajaan 
 - ennalta suunniteltu tai ei ennalta tiedetty 

 Arkipyhäviikon säännöllinen työaika 
 - annetaan kokonaisena vapaapäivänä saman viikon tai tasoittumisjakson aikana 

 14 § lisätyön määritelmä ja korvaaminen 

 15 § ylityön määritelmä ja korvaaminen 

 
LOMARAHAN VAIHTO LOMARAHAVAPAAKSI 
Määräaikainen sopimusmääräys, vain vuodet 2017-2018 ja 2018-2019 
Paikallinen sopimus 

• Ensin paikallinen sopimus ja sen jälkeen työntekijä/viranhaltija ja työnantaja sopivat vaihdosta 
Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 mom mukaan ansaituista vuosilomapäi-
vien lukumäärästä 

• 38 lomapäivää = 13,3 päivää lomarahavapaata 
• 30 lomapäivää = 10,5 päivää lomarahavapaata 
• 28 lomapäivää = 9,8 päivää lomarahavapaata 
• Lomarahavapaa vuosilomaluvun 4 §:ssä tarkoitettua työssäolon veroista aikaa 
• Annetaan työnantajan työntekijän/viranhaltijan sopimana ajankohtana, viimeistään seuraavan lo-

makauden alkuun mennessä 
• voi vaihtaa vain osan päivistä, silloin loppuosan saa rahana 
• Käyttäytyy kuin vuosilomapäivä 

 - kuluminen ja oikeus siirtää työkyvyttömyyden perusteella 
• Oikeus korvaukseen pitämättömiltä lomarahavapaapäiviltä 

 - palvelussuhteen päättyminen 
 - ei annettu määrätyssä ajassa 
 
Tästä käydään neuvotteluja kaupungin kanssa.  
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Lisätietoja voi kysellä luottamusmiehiltä 
 
Toimistoala ja muut KVTES:n piiriin kuuluvat jäsenet Maarit Salonen 044 9073606 maarit.s.salonen@turku.fi 
Hyvinvointitoimiala ja TTES Markku Oksanen 050 5590580 markku.oksanen@turku.fi 
Sivistystoimiala, TS ja V-S aluepelastuslaitos Tini Vehviläinen 040 1627947 tini.vehvilainen@turku.fi 
Hyvinvointitoimialan Vanhus- ja vammaispalvelut Iris Pitkäaho 040 6342913 iris.pitkaaho@turku.fi 
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