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Palkankorotukset 2018-2019 
 
Viime kerralla työehtosopimuksia tehdessä työnantajien (KT eli kuntatyönantajat) ja työntekijöitä edustavat 
palkansaajajärjestöt (mm. JHL eli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto) sopivat perinteisten palkankorotusten 
lisäksi paikallisesta järjestelyerästä sekä paikallisesta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Palkan 
yleiskorotuksia tulee tämän sopimuskauden aikana kaksi; 1.5.2018 (26 € tai vähintään 1,25 % tehtäväkoh-
taisesta palkasta) ja 1.4.2019 (1,0 %.) 
 
Kertaerää koskevassa sopimuksessa rajattiin maksamista seuraavasti: työsuhteen on tullut alkaa viimeis-
tään maanantaina 3.9.2018 ja jatkua keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 asti sekä tällä 
ajanjaksolla on tullut olla vähintään yksi palkallinen päivä. Kertaerää maksetaan 9,2 % työntekijän marras-
kuun varsinaisesta palkasta. Kertaerä maksettiin Turun kaupungin työntekijöille joulukuun viimeisen palkan 
yhteydessä.  
 
Paikallinen järjestelyerä koostuu 1,2 % työntekijöiden yhteenlasketusta palkkasummasta. Järjestelyerää ei 
kuitenkaan makseta kaikille samansuuruisena, itse asiassa sitä ei edes makseta kaikille. Järjestelyerän 
sovittuina tavoitteina oli antaa työnantajalle mahdollisuus kehittää paikallisia palkkausjärjestelmiä, korjata 
palkkausepäkohtia ja tukea tuloksellisuutta edistäviä toimintoja ja tehtävien uudelleenjärjestelyitä. Järjeste-
lyerällä myös huolehditaan, että esimiesten palkat ovat oikeassa suhteessa heidän alaistensa ja muiden 
esimiesten palkkaan nähden. Järjestelyerä ohjeistettiin jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti ja tämä 
varmistettiin muun muassa sillä, että järjestelyerä sovittiin jaettavaksi KVTES:ssä palkkaliitteittäin. 
 
Järjestelyerä ei siis tule kaikille. Mutta kuka päättää miten se jaetaan? Turussa asiasta neuvottelivat työn-
antajan edustajien kanssa kaikkien palkansaajajärjestöjen pääluottamusmiehet, eli ammattiliittojen edusta-
jat. JHL:ää edustivat neuvotteluissa pääluottamusmiehet Markku Oksanen ja Tini Vehviläinen. Erilaisia 
potentiaalisia työntekijäryhmiä ja palkkausepäkohtia alettiin kerätä jo loppukeväästä 2018. Alakohtaisilta 
luottamusmiehiltä ja Turun kaupungin JHL:n ammattiyhdistyksiltä pyydettiin ehdotuksia ja perusteluita neu-
votteluiden tueksi. Taustatyötä tehtiin huolella, pyrkimyksenä saada mahdollisimman hyvät perustelut 
omien jäsenten ja työntekijäryhmien puolesta.  
 
Varsinaiset neuvottelut alkoivat loppusyksystä 2018 ja neuvottelut päättyivät alkuvuonna 2019. Neuvotte-
luiden alussa sovittiin, että järjestelyerästä 25 % jaetaan henkilökohtaisen lisän muodossa ja loput 75 % 
menee tehtäväkohtaisiin palkkoihin.  
 
Kaikissa työntekijäryhmissä palkankorotukset menivät epätasaisesti. Palkankorotukset voivatkin olla hyvin 
erilaisia myös määrältään. Saimme kuitenkin monta meidän tavoitettamme läpi neuvotteluissa, mikä on 
hyvin positiivinen asia. Neuvotteluissa kuitenkin lähtökohta oli huolestuttava. Sopimuksessa oli ehtona, että 
jos järjestelyerän jakamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, saa työnantaja päättää kuinka järjestelyerä 
jaetaan. Myös muiden ammattiliittojen edustajien kanssa ei aina oltu yhteisymmärryksessä, koska toki jo-
kainen halusi ajaa edustamiensa jäsenryhmien etua.  
 
Järjestelyerään liittyvät palkankorotukset sekä henkilökohtaiset lisät ja niiden saajat on  
päätetty ja ne tulivat maksuun maalis-huhtikuussa. Järjestelyerä maksetaan takautuvasti  
1.1.2019 alkaen. Jos sinulla on jotain kysyttävää näistä palkankorotuksista tai mahdollisesti  
palkkoihin liittyvää muuta ongelmaa, ota yhteyttä omaan alakohtaiseen luottamusmieheen  
tai tarvittaessa luottamusmiestoimistolle. 
 

Maarit Salonen, päätoiminen luottamusmies 
Turun Kaupunki, Toimistoala 
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20.5.2019 
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Arvoisa jäsen!       
  
Saatko vielä jäsentiedotteet paperipostina? Olisiko sinulla käytössäsi sähköposti, johon  
tiedotteet ja yhdistykseltä tulevat muut postit voi toimittaa?  
Sähköpostitse toimitettavat postit ovat jäsenistöllä reaaliajassa, samalla säästämme rahaa ja pienennäm-
me hiilijalanjälkeämme! Tällä hetkellä JHL:n Varsinais-Suomen aluetoimisto ja monet muut yhteistyökump-
panimme tiedottavat vain sähköisesti ja nämä tiedot välitämme eteenpäin jäsenverkostolle sähköpostitse.  
 
Jos sinulla on sähköposti, johon tiedotteet ja yhdistyksen postit jatkossa voisi lähettää, ilmoittele osoite 
pikaisesti yhdistyksen tiedotussihteerille: jaana.digert@turku.fi. Kiitos! 
************************************************************************************************************* 
Valkeakosken Apianniemen kesäteatteri esittää… 

Danny musikaali lauantaina 20.7.2019 klo 14.00 
 
Hersyvän huumorin värittämä elämäntarina vie katsojan pitkin Dannyn vauhdikasta ja tapahtu- 
marikasta elämää kohti suursuosiota ja musiikkineuvoksen asemaa. Musikaalissa saadaan ihail- 
la menneiden vuosikymmenien näyttäviä showkiertueita ja unohtumattomia radiohittejä. Saam- 
me myös kurkistaa laulajan yksityiselämän koskettaviin hetkiin kulissien takana, rakkauselämän käänne-
kohtiin ja musiikkibisneksen kovaan maailmaan. Lavalla nähdään Lauri Mikkola ja Ilkka Koivula sekä Su-
sanna Laine, Ushma Karnani ja Erika Vikman.  
 
Matkaan lähdetään tilausajobussilla klo 11.30 Kansallisen kirjakaupan edestä (Linnankatu 19, kiertoajojen 
pysäkki). Paluu illalla samaan paikkaan. Ei pysähdyksiä meno- tai paluumatkalla. 
 
Liput: 30,-/jäsen ja 40,-/ei jäsen (sis. ulkopuolisille kuljetuksesta perittävät 5,-/suunta). Lippuja voi varata 
max 2/jäsen. Sitovat lippuvaraukset ajalla 27.5.-7.6.19 ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Danny” 
(tai Jaana Digert, tekstiviestillä 0500768826). Vahvistuksen kera saat maksuohjeet. 
***************************************************************************************************** 
Vartiovuoren kesäteatteri ylpeänä esittää… 

Robin Hood lauantaina 10.8.2019 klo 14.00 
 
Tämä lainsuojaton käy iloisine veikkoineen ryöväämään heiltä, joilla on yllin kyllin,  
auttaakseen heitä, joilla on kovin vähän. Kannoillaan Robinilla on Nottinghamin sheriffi,  
lainsuojattomien väsymätön saalistaja. Turun Kesäteatterin Robin Hood on leikkisä, musiikkipitoinen koko  
perheen seikkailu, joka ottaa kaiken ja enemmän irti Vartiovuoren näyttämöstä ja ympäröivästä  
luonnosta. Robinina on Eetu Känkänen, Marian on Anna Böhm ja Nottinghamin sheriffinä Turkka Masto-
mäki.  
 
Liput 10,-/kpl, riippumatta siitä, onko katsoja iso vai pieni (norm. 21,50–26,50,-). Sitovat lippuvaraukset 
31.5.2019 mennessä ensisijaisesti yhdistyksen s-postiin otsikolla ”Robin” (tai Riitta Kuusinen, 040 6527861 
arkisin klo 9-11.) Muista ilmoittaa myös osoite, johon liput toimitetaan. Vahvistuksen kera saat maksuoh-
jeet. 
************************************************************************************************************************* 
  No niin, siinä sitä taas oli, painavaa asiaa ja virkistystä, olkaa hyvät. 
   

Syksyllä on sitten tulossa lisää virikkeitä, mm. reissu Tallinnaan marraskuussa 
ja Turun kaupunginteatterin lavalle, eri aikaan tosin, Amélie sekä Babe-urhea 
possu. 

 
 

Terveisin Jaana Digert, tiedotussihteeri 
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