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PaikalLisneuvottelu KVTES: n m ukaisesta järjestelyerästä
Aika ja paikka

19.3.2019 kLo 15.35

Läsnä

Juha Jääskeläinen, henkilöstöjohtaja, pj.
Juha Honkakoski, plm., Tehy
Kristiina Riekki, varaplm., Tehy
Outi Puoskari, ammattiosaston pj., Tehy
Jaana Pikkupeura, plm., JUKO (klo 16.30 asti)
Tatu Tiala, ammattiosaston vpj., Tehy
Jamina Pietikäinen, plm, Jyty
Raija NiemeLä, varaplm., JUKO
Pirjo Riehunkangas, pim., SuPer
Annukka Kuusiniemi, henkilöstöpäätlikkö, siht.
Eija Hukkanen, henkilöstöpäällikkö (klo 16.20 asti)

-

16.45, neuvotteluhuone Satakieti

1 § Neuvottelupyyntö
Työnantaja ja työntekijäjärjestöjen edustajat ovat sopineet Kunnatlisen
pääsopimuksen III tuvun 13 § mukaisesta paikallisneuvottelusta, joka koskee
KVTES:n määräysten perusteella 1.1.2019 maksettavaa järjestelyerää.
2 § Kokouksen Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on taillisesti koolLe kutsuttu ja päätösvaltainen
3 § Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Puoskari ja Raija Niemelä.
4 § KunnaLlisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen järjestelyerä 1.1.201 9 lukien
PaikalLinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yLeisen virka- ja työ
ehtosopimuksen patkkasummasta.
Paikallista j ärjestetyerää kohdennettaessa ensisij aisia tavoitteita ovat pai
kaltisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten patkka
usepäkohtien korjaaminen sekä tulokseltisuutta edistävien toimintojen ja
tehtävien uudelteenjärjestelyjen tukeminen.
-

Paikallinen järjestetyerä käytetään ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkko
jen korotuksiin.
PaikaLlisen järjestelyerän suuruus on laskettu liitteen piiriin kuuluvien syys
kuun 2018 palkkasummasta.
Patkkasummaan Lasketaan mukaan kaikki liitteen piiriin kuuluville maksetut
paLkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeukseltisia patkkaeriä kuten tomara
hoja ja tulospalkkioita.
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Neuvottetuista Laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset
mahdollisine perusteluineen.
Jotlei asiasta päästä yksimielisyyteen työnantaja päättää paikallisen järjes
tetyerän käytöstä tehtäväkohtaisten patkkojen korotuksiin ja henkilökohtai
sun lisiin tai vastaaviin korotuksiin.
Järjestelyerän kohdentamisen yleisistä periaatteista on käyty välitön neu
vonpito 14.11.2018 (liite 1) ja paikaltisneuvottelu 29.1.2019 (tiite 2).
5 § Kunnatlisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen järjestetyerän taskenta ja jakaminen
Työnantaja on laskenut kohdennettavan järjestelyerän määrän sopimuksen
mukaisesti. Kertautumi sen vaikutus on huomioitu taskennassa (liite 3).
KVTES:n järjestelyerän kohdentaminen katsotaan kokonaisuutena. Järjeste
lyerä kohdennetaan työntekijöiLle ja viranhaltijoille myöhemmin sovittavatla
tavalLa.
Järjestelyerä maksetaan viimeistään huhtikuun 2019 palkanmaksun yhtey
dessä takautuvasti 1.1.2019 alkaen. Esimiehittä voidaan pyytää ehdotuksia
ja kannanottoja järjestelyerän kohdentamisesta. Liitteiden piiriin kuuluvat
nimikkeet ovat muistion liitteenä (liite 4).
Käytiin Läpi järjestelyerätaskelmat hinnoitteluliitteittäin (liite ). Lisäksi to
detaan raportointij ärjestetmästä tuotettu ti lasto hinnoitteluliitteiden las
kennassa mukana olleiden henkilöiden määrästä (tiite ).
Liiteen 3 laskelmassa ovat mukana hoitoatan esimies- ja johtotehtävät eli
ylihoitaj at, osastonhoitaj at ja apulaisosastonhoitaj at sekä kenttäjohtaj at.
Hinnoittetemattomat tutkijat ja muut projektihenkilöt, pois lukien Lääkärien
ammattiryhmään kuuluvat on laskettu omana ryhmänään
6 § NeuvotteLujen piirissä olevat tiitteet ja henkiLöstön edustajien osallistuminen
Jatkoneuvottelut on käyty liitteittäin ja niihin osallistuivat järjestöt alta
olevan mukaisesti.
Liite 1: Tehy, JUKO, JHL, Jyty
Liite 3: Tehy, JUKO, JHL, Jyty, SuPer
Liite 4: JUKO, JHL, Jyty
Liite 6: JHL, Jyty,
Liite 8: JHL, Jyty,
Hinnoittelemattomat KVTES: JUKO, Tehy
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7 § KVTES:n paikalLinen järjestelyerän kohdentaminen tiitteittäin
Liite 1
Liitteeseen 1 kuuluvat hinnoittelutunnukset ovat:
Hallinnon asiantuntijatehtävät (01A51040)
Toimistoalan tehtävät (01T01060)
ICT-alan asiantuntijatehtävät (01 1C1040)
ICT-atan ammattitehtävät (01 ICTO6O)
Sisäisen palvelutoiminnan tehtävät (O1PERO7O)
Hallinnon asiantuntijatehtäviin kohdennetaan järjestelyerää 1079 €.
Toimistoatan hinnoittelun piirissä oleviin tehtäviin kohdennetaan järjestelyerää 5 852 €. Toimistoalan paikatlisesti sovitun patkkausjärjestetmän piirissä
olevien tehtäväkohtainen palkka on tehtävän vaativuuden edellyttämätlä ta
soIta. Palkkatasojen sisällä olevat erot tasataan erikseen sovitulta tavalta.
Asiasta keskustelLaan asianosaisten kanssa. Toi mistoalan palkkatyöryhmässä
otevat luottamusmiehet ovat hyväksyneet toimi ntatavan.
Tietohallinnon tehtäviin kohdennetaan järjestelyerää 3515€. ICT-a[an teh
tävien palkkausepäkohtien korjaamisesta on pyydetty esitys tietohatlinto
johtaja Veijo Romppaisetta. Esitys perustuu kokonaisarviointiin, jossa samaa
tehtävää tekevien tehtäväkohtainen palkka on samatla, tehtävän vaativuu
den edellyttämätlä tasolla. Samalla nimikkeeltä olevissa tehtävissä tehtävä
kohtaiset palkat voivat poiketa toisistaan, kun tehtävien vaativuudessa on
eroja.
Sisäiset palvelutoiminnan tehtäviin kohdennetaan järjestelyerää 630 €. Lä
hettien tehtäväkohtaisen palkan alarajaa korotetaan 1827,14 euroon. Koro
tuksen kustannusvaikutus on 630 €.
Liite 3
Liitteen 3 piirissä olevien järjestetyerästä on sovittu eritlisessä paikallisneu
vottelussa 19.3.2019.
Liite 4
Liitteeseen 4 kuuluvat hinnoittelutunnukset ovat:
Sosiaalityön asiantuntijatehtävät 0450S04A
Sosiaalityön vaativat ammattitehtävät 04505050
Sosiaaliatan ammattitehtävät 0450506A
SosiaaLi- ja terveydenhuoLlon peruspalvelutehtävät O4PEROJO
Lääkehuotlon tehtävät O4FARO1 B, 04FAR020, O4FARO3A
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Sosiaalftyöntekijöiden paikalLisesti sovitussa patkkausjärjestetmässä on kol
me palkkaryhmää (1-3). Johtava sosiaalityöntekijä on oma palkkaryhmänsä.
Tasoja 1-3 korotetaan alla olevan mukaisesti. Tasotla 1 ei tältä hetkellä ole
yhtään henkilöä, joten korotukset kohdistuvat tasoilta 2 ja 3 olevien henki
löiden tehtäväkohtaisiin paikkoihin. Sosiaalityöntekijöitte kohdistetaan osa
aikaisuuden huomioiden 3509 € järjestetyerää 38 henkitölte.
Ryhmä
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä 3

Nykytaso
2767,54€
2883,29 €
3191,26 €

Uusi taso
2800,00€
2966,00 €
3350,00 €

Sosiaatiatan ohj aaji [te ja vastaavi tie (0450506A, 04S05050) kohdennetaan
järjestelyerää 662 € patkkausepäkohtien korjaamiseen. Ohjaajien tehtävät
rinnastetaan vaativii n hoitoa[an ammattitehtävien nykyisen palkkausjärjes
telmän vaativuustaso[le kaksi. Askartelunohjaajan, toiminnaltisen kuntou
tuksen ohjaajan ja ohjaaja-hoitajan tehtävät rinnastetaan kehitysvamma
huollon vastaaviin hoitoatan ammattitehtävii n. Järj estetyerää kohdennetaan
seitsemälte henkilölle.
KVTES:n liitteen 4 sosiaatityöntekijöitle, sosiaalialan ohjaajille ja ohjaaja
hoitajille kohdennetaan järjestelyerää yhteensä 3934 €.
Lääkehuo[lon tehtävissä ei tältä hetketlä ole palkkauksen epäkohtia, joten
järjestelyerää ei kohdenneta tääkehuotlon hinnoittetun piirissä oleviin teh
täviin.
Liitteen 4 peruspalvelutehtävien j ärjestelyerän kohdentamisesta on sovittu
eritlisessä neuvottelussa.
Liite 5
Liitteeseen 5 kuuluvat hi nnoittelutunnukset ovat:
Varhaiskasvatuksen asiantuntij atehtävät 05VKA042
Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät 05VKA044
Liitteen 5 järjestelyerä on taskettu osana hinnoittelemattomia nimikkeitä.
Liitteen piirissä oleviin tehtäviin kohdennetaan järjestelyerää 147,20 € kah
delle henkiLöLle.
Liite 6:
Liitteessä 6 olevat nimikkeet ovat ateriapalve[uesimies (06RU0040), kokki
(O6RUOO5A), ja ravitsemistyöntekijä (06RU0060).
Järjestetyerän kohdentaminen on käyty täpi ravi ntohuotlon toi miatuejohtaja
Jaana Honkasen kanssa. Järjestelyerä kohdennetaan seuraavasti:
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Nimike
Ateriapalveluesimies

Summa €
406,73

Kokki, Oulaskangas
Ravitsemistyöntekijä
Yhteensä

79,94
1327,41
1814,08

Henkilömäärä
5
4
43
52

Liite 8:
Liitteessä 8 hinnoittelutunnuksen O8PERO7O nimikkeitä ovat kahviomyyjä,
varastotyöntekij ä, kuljetustyöntekij ät ja autonkutjettaj a.
Lii tteen 8 järjestelyerä 1 155 € jaetaan tiitteen piirissä olevien nimikkeiden
patkkasumman suhteessa. Kahviomyyjitte kohdennetaan 320 €, josta pyyde
tään esitykset ravi ntohuolton toimi a[uej ohtaj a Jaana Honkaselta. Varastotyöntekijöiden osuus hitteen 8 järjestelyerästä on 835 €.
Kuljetustyöntekij ät ja autonkutjettajat ovat olleet mukana hi nnoittelemat
tomien nimikkeiden laskennassa. Näiden nimikkeiden taskennaUinen järjes
telyerä siirretään 747 € tiitteeseen 8.
Sairaanhoidoltisten palvelujen tutosatueen vastuuhenkilöiden kanssa on kes
kusteltu varastotyöntekijöiden tehtävien vaativuuden arvioinnin päivittämi
sestä. Vastuualueen johtaja Juha Putkosetta saadun tiedon perusteella sovi
taan, että varastotyöntekijöiden 835 € osuus järjestelyerästä jaetaan myö
hemmi n tehtävän vaativuuden arvioi nni n päivittämisen yhteydessä.
Kahviomyyjien osuus järjestetyerästä on laskennatlisesti 320 €. Kahviomyy
jille kohdennetaan järjestelyerää siten, että samaa tehtävää tekevien teh
täväkohtainen palkka on 1924,08 €. Tehtäväkohtaisiin palkkoihin kohdenne
taan järjestetyerää yhteensä 358,64 € osa-aikaisuudet huomioiden.
Kuljetustyöntekijöiden ja autonkuljettajien laskennaUinen järjestelyerä on
790 €. Järjestelyerää kohdennetaan näille nimikkei[le siten, että samaa teh
tävää tekevien tehtäväkohtainen palkka on samalla, tehtävän vaativuuden
edellyttämällä tasolla. Kuljetustyöntekijöiden ja autonkuljettajien tehtävä
kohtaisiin palkkoihin kohdennetaan järjestelyerää yhteensä 747,48 €. Las
kennallisesta järjestelyerästä käyttämättä jäävä osuus 42,52 € siirretään
kahviomyyji tIe.

Nimike
Kahviomyyjä
Autonkuljettaja
Kuljetustyöntekijä
Yhteensä

Summa €
358,64
76,36
671,12
1106,12

Henkilömäärä
10
2
18
30

Liitteen 8 hinnoittelun piirissä olevilLe nimikkeilte sekä autonkuljettajille
kohdennetaan järjestelyerää yhteensä 1106,12€.
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Varastotyöntekijöiden 835 € osuus järjestelyerästä kohdennetaan myöhem
min sovitutla tavalLa varastotyöntekijöiden patkkausj ärjestelmän uudistami
seen. Palkkausjärjestelmä päivitetään 31.J2.2019 mennessä. J05 järjestelyerää ei makseta takautuvasti 1 .1 .2019 alkaen, myöhennetyn maksamisen
johdosta järjestelyerän määrää kompensoidaan maksamatla jakamaton
summa kertakorvauksena niille henkiLöille, joitle järjestetyerää takautuvasti
kohdennetaan.
-

Hinnoittelemattomat nimikkeet
JUKO:n neuvottelujen piiriin sovituista nimikkeistä on neuvoteltu JUKO:n
edustajien kanssa.
Puheterapeuteifia, psykotogeitla ja fyysikoilla on paikallisesti sovitut tehtä
vän vaativuuteen perustuvat palkkausj ärjestetmät. Ravitsemusterapeutit ja
ravitsemussuunnittetijat rinnastetaan puheterapeutteihin. Palkkausepäkoh
dista pyydettiin tiedot esimiehi ttä.
Muista hi nnoitte[emattomista ni mikkeistä neuvoteltiin J U KO: n ja Tehyn
edustajien kanssa.
Järjestelyerä kohdennetaan seuraavasti:
Nimike
Puheterapeutti
Psykologi
Fyysikko

Summa €
1769,07
2286,46
239,76

Henkilömäärä
9
12
1

730,69
477,65
147,20

3
2
2

Muut nimikkeet

6379,03

26

Yhteensä

12029,87

55

Ravitsemusterapeutti
Ravitsemussuunnittelija
Lastentarhanopettajat

8 § Muuta sovittua
Järjestelyerälasketmat ja järjestelyerän piirissä olevat nimikkeet henkitö
määrineen ovat pöytäkirjan Liitteenä. Nimilistat henkilöistä, joiLle järjeste
Lyerää on kohdennettu, ovat niin ikään pöytäkirjan liitteenä.
Paikattisneuvottetun tulos viedään sairaanhoitopii rin päätettäväksi
26.3.2019.

9 § Paikatiisneuvottelun päättäminen
Pal kaltisneuvottetu päätettiin yksimielisenä klo 16.45.
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Vakuudeksi

/
uha ]aasie1inen
a

Raija Niemelä
pöytäki rjan tarkastaja

Liitteet:

PL1O,900290Y5

1.
2.
3.
4.
5.

Annukka Kuusiniemi
henki löstöpäälti kkö

Outi Puoskari
pöytäki rj an tarkastaja

Muistio vätittömästä neuvonpidosta 14.11.2018
Paikattisneuvottetupöytäkirja 29.1 .2019
Järjestelyerälaskelmat [iitteittäin
Henkilömäärät tiitteittäin
Nimilistat järjestetyerän saajista
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