TS-20: NEUVOTTELUTULOS 27.5.2020

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2020-2021
(TS-20) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen
Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Sopimuksen 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 päättyneiksi.
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.
TS-20:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista
erillislisää korotetaan 1,22 prosentilla.
Soveltamisohje: Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on
samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka-/
tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

2 mom.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien
Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa
kuukausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen
suuruus on 1,0 prosenttia.
TS-20:n 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista
erillislisää korotetaan 1,0 prosentilla.
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3 mom.

Palkkaryhmät
Palkkaryhmien korotetut tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat:
Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat
Palkkaryhmä

4 mom.

I

1.4.2019
lukien
1 716,28

1.8.2020
lukien
1 742,28

1.4.2021
lukien
1 759,70

II

1 896,55

1 922,55

1 941,78

III

3 123,18

3 161,28

3 192,89

TS-20:n 20 §:n vähimmäispalkka on 1.8.2020 lukien 1 637,53 euroa
ja 1.4.2021 lukien 1 653,91 euroa.

3 § Paikallinen järjestelyerä
1 mom.

Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien
Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

2 mom.

Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen
Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että
paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.
Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen
korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen
arviointijärjestelmän perusteella ja henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista
lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella. Paikallisesta
järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 prosenttiyksikköä henkilökohtaisiin
lisiin.

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 TS-sopijajärjestöjen edustajat
neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on
tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä
mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti
neuvotteluosapuolia.
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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 30.8.2020 asti.
KVTES 2020-2021 sopimuksen mukaisia säännöllisiä työaikoja, noudatetaan
31.8.2020 lukien tai lähinnä kyseistä ajankohtaa alkavan työaikajakson alusta lukien.
Kilpailukykysopimuksen perusteella sovittujen säännöllisten työaikojen
pidennysten poistuessa tilalle on sovittu eräistä mm. KVTES:n työaikaluvun ja
KVTES:n vuosilomaluvun muutoksista. Nämä muutokset tulevat voimaan
31.8.2020. TS-20:n liitteen 2 1 §:n kohdan d) mukaisen säännöllisen
työaikamuodon käyttöön ottaminen ajanjaksolla 1.5.2020 - 31.12.2021 edellyttää
paikallista virka- ja työehtosopimusta, jollei työnantajalla ole ollut TS-18:n
sopimuskaudella käytössä ko. työaikamuotoa.

5 § 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.

6 § Ammattiyhdistysjäsenmaksujen periminen
Työntekijät
Ammattiyhdistyksiin kuuluvien työntekijöiden jäsenmaksujen perinnässä
noudatetaan 9.4.1997 annettuja ohjeita (Kunnallisen työmarkkinalaitoksen
yleiskirje 11/1997).

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

8 § Muut sopimuskaudella toimivat työryhmät
Asetetaan seuraavat työryhmät:
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. Työryhmä tarkastelee työssään myös
TS-18:n liitteen 8 kokeilumääräyksiä.
TS-20:n palkkauslukua selvittävä työryhmä
Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten TS-20:n palkkausluvun sisältöä voisi
uudistaa ja tehdä mahdollisesti tarvittavista uudistuksista ehdotukset TStyöryhmälle sopimuskauden loppuun mennessä.

9 § 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
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enemmän sopimusmuutosten perusteella korotettuja kalenteripäiviä.

Helsingissä 27. toukokuuta 2020

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI RY

SOSIAALI - JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY
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