
märrystä sen jakotavas-
ta.  
Lisäksi ratkaisu sisältää 
vähintään 1,9 % sopi-
muskorotuksen vuonna 
2023, vähintään 1,9 % 
sopimuskorotuksen 
vuonna 2024 sekä viisi-
vuotisen palkkaohjel-
man, jolla voimme kor-
jata kunta-alan palk-
kausepäkohtia.  
Muita muutoksia on 
esimerkiksi perhepäivä-
hoitajien siirtyminen 
kuukausipalkkaan. 
 
Jytyliiton sivuilla lisää: 
Kunta (jytyliitto.fi)  

Terveisin   

Katja Vidgren  

puheenjohtaja   

Elina Nyman 

jäsenasiainhoitaja, PLM
  

Kunta-alalla on vihdoin-
kin työehtosopimukset 
voimassa ja ylityö– ja 
vuoronvaihto on päätty-
nyt. Sopimuskausi on  
1.5.2022—30.4.2025 ja 
sopimus sisältää palkka-
ohjelman, joka korottaa 
kunta-alan palkkoja vii-
den vuoden aikana 
5,1% normaalien sopi-
muskorotusten lisäksi.  
  
Nyt saavutettu ratkaisu 
koskee kaikkia kunta-
alan virka- ja työehtoso-
pimuksia:  
Kunnan yleinen virka- ja 
työehtosopimus KVTES 
Sosiaali- ja terveyssek-
toria koskeva SOTE-
sopimus 
Teknisten työntekijöi-
den TS 
Opettajien OVTES  
Lääkäreiden LS  
Tuntipalkkaisia koskeva 

TTES. 
 
Ensimmäinen palkanko-
rotus tuli jo 1.6.2022 
lukien ja se maksetaan 
taannehtivasti. Tämä 
korotus tulee jokaiselle 
yleiskorotuksena siten, 
että se on vähintään 46 
euroa tai 2%. Pienet 
palkat kasvavat siis suh-
teessa suurempia palk-
koja enemmän, mikä oli 
Jytylle tärkeä tavoite. 
Esimerkiksi 1900 euron 
kuukausipalkassa 46 
euron korotus nostaa 
palkkaa 2,4 %. 
Tänä vuonna jaossa on 
vielä 1.10.2022 keski-
tetty eli sopijaosapuol-
ten sopimalla tavalla 
jaettava erä, joka on 
suuruudeltaan 0,5 %. 
Tämä erä maksetaan 
yleiskorotuksena, jos 
emme löydä yhteisym-

 
Reilut palkankorotukset kunta-alalle ja uusille 
hyvinvointialoille  
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Olethan muistanut hakea  
lakkoavustuksen?  
Helsingin, Vantaan, Espoon ja 
Kauniaisten lakkoavustusta voi 
hakea 17.6.2022 asti!!  
Lisätietoja: Lakkoavustus 

  

Hyvää 
kesää 
kaikille 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  
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minst 1,9 procent 2024 och 

ett femårigt löneprogram för 

att åtgärda löneskillnaderna 

i den kommunala sektorn.  

Andra förändringar är till 

exempel övergången av fa-

miljedaghemsleverantörer 

till månadslön. 

  

På Jytys webbplats, mer in-

formation: 
Aktuellt och meddelanden 

(jytyliitto.fi) 

Helsningar  

  

Katja Vidgren  

ordförande  

 

Elina Nyman 

medlemsfrågor 

huvudförtroendeman  
 

 

Inom kommunsektorn har 

kollektivavtal äntligen tänts 

och bytet av övertid och skift 

har upphört. Avtalsperioden 

är från 1 maj 2022 till 30 

april 2025 och avtalet inne-

håller ett löneprogram som 

ska höja lönerna inom kom-

munsektorn med 5,1 pro-

cent under fem år utöver 

normala avtalsökningar.   

Den lösning som nu nåtts 

gäller alla kollektivavtal inom 

den kommunala sektorn:  

Allmänna kollektivavtal för 

KVTES  

social- och hälsovårdsavtal 

om SH-avtalet 

TS för tekniska arbetare 

Lärarnas OVTES  

Läkarnas LS  

TTES för timlön. 

Den första löneökningen 

kom redan den 1 juni 2022 

och betalas retroaktivt. 

Denna ökning kommer att 

läggas till varje individ som 

en allmän ökning med minst 

46 euro eller 2%. Med andra 

ord ökar små löner pro-

portionellt mer än högre 

löner, vilket var ett viktigt 

mål för Jyty. Till exempel 

ökar en ökning av månadslö-

nen med 46 euro med 1 900 

euro lönen med 2,4%. 

I år, den 1 oktober 2022, är 

utdelningen av en centrali-

serad post på 0,5 procent 

fortfarande centraliserad, 

dvs. fördelas på ett sätt som 

parterna kommit överens 

om. Denna post kommer att 

betalas i form av en allmän 

ökning om vi inte kan hitta 

enighet om hur den ska för-

delas. Dessutom innehåller 

lösningen en kontraktsök-

ning på minst 1,9 procent 

2023, en kontraktsökning på 

 

Rejäla löneförhöjningar för kommunsektorn och 
välfärdsområdena 
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Du har kommit ihåg att ansöka.  
strejkbidrag?  
Strejkstöd för Helsingfors, 
Vanda, Esbo och Grankulla kan 
sökas till och med den 17 juni 
2022!! 
Mer information om: Strejkbidrag  

  

Ha en 
bra 
sommar 

Sillä sinun työsi on tärkeä— För att ditt arbete är viktigt  
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