
Kilpailukykysopimus eli KIKY 

KT Kuntatyö nantajat ja kunta-alan pa a söpijaja r-

jestö t eli Julkisalan köulutettujen neuvötteluja r-

jestö  JUKO, Kunta-alan Uniöni (Jyty ja JHL) ja 

Kunta-alan köulutettu höitöhenkilö stö  KöHö 

allekirjöittivat maanantaina 5.9. kilpailukykysö-

pimuksen mukaiset kunta-alan söpimukset. Nii-

den piirissa  övat kaikki kuntien ja kuntayhtymi-

en 422 000 palkansaajaa. Söpimuskausi ön 

1.2.2017–31.1.2018.  

 

Lomarahoja vähennetään  
Lömarahöjen va henta misesta  ön tehty erillinen 

virka- ja työ ehtösöpimus, jöta nöudatetaan lö-

marahan ma a ra ytymisessa  vuösina 2016–2017, 

2017–2018 ja 2018–2019. Sita  noudatetaan kai-

killa söpimusalöilla. Lömarahöjen leikkaus ei 

köske Avainta työ ehtösöpimuksen piirissa  öle-

via (mm. Seure). 

Lomarahaprosentit

 
LMV=lomanmääräytymisvuosi 

 

Työaika pitenee 
KIKY söpimuksen työ ajan pidennys töteutuu 

kaikilla Jytyn söpimusalöilla, töteutus vain vaih-

telee. Sa a nnö lliset työ ajat muuttuvat helmikuun 

alussa 2017. Työ aiköja pidenneta a n KIKY söpi-

muksen mukaisesti keskima a rin 24 tuntia vuö-

dessa ansiötasöa muuttamatta.  

Sa a nnö lliset työ ajat piteneva t 30 minuut-

tia/viikkö. Työ ajan pidennyksesta  sövitaan pai-

kallisesti. 

 

Arkipyha viikköjen työ aikalyhennys ön yleis-

työ ajassa 7t45min, töimistötyö ajassa 7t21min ja 

KVTESn työ aikaluvun 10§:n mukaisessa työ ajas-

sa 7t30min. Ylityö raja ön  kaikissa 38t45min. 

 

KIKY söpimuksella sövittu työ aikamuutös ei 

edellyta  uutta työ söpimusta. 

 

Osa-aikaisilla ösa-aika prösentti ei muutu ja työ -

aika lasketaan uudesta  ta ydesta  työ ajasta.  

 

Mika li ölet ösittaisella höitövapaalla ja se ön 

alkanut ennen 1.2.2017 öle yhteydessa  pa a luöt-

tamusmieheesi. 

(Kauniainen; Kermit Haapalainen, Omnia; Satu 

Köivistö ja kaikki muut; Elina Nyman) 

  LMV 

2015-

2016 

LMV 

2016-

2017 

LMV 

2017-

2018 

LMV 

2018-

2019 

 6 % 4,2 % 4,2 % 4,2 % 

  5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

  3 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 

Työehtosopimusmuutokset 1.2.2017 alkaen  
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PINNA 1/2017 

Lapissa vielä vapaita viikkoja - varaa oma loma-aikasi Markku Hyväriseltä,   

markku.hyvarinen@espoo.fi 

Majatoimikunta tiedottaa  

mailto:markku.hyvarinen@espoo.fi


SIVU 2  

KIKY Kauniaisten Kaupungissa 

PIN N A 1/2 017  

 

 Kauniaisissa työ nantajan öhjeet övat 

saman suuntaisia kuin Espöössa. Erö ön 

la hinna  siina , etta  työ ajanmuutös öte-

taan ka yttö ö n heti 1.2. ja vain jaksötyö s-

sa  1.2. ja lkeen alkavan jaksön alusta. 

Töteutuksesta sövitaan työ paiköittain ja 

huömiöidaan kunkin työ paikan öminais-

piirteet ja tarpeet.   

KIKY OMNIAssa 
 Omniassa työ nantaja ei viela  öle öhjeis-

tanut yksityisköhtaisesti miten työ najan 
pidennys töteutetaan. 

 Töimistö- ja yleistyö ajassa ja era iden asian-

tuntijöiden työ aika (KVTES Työ aikaluku 

10§), jotka ovat liukuvassa tyo ajassa: lisa -

ta a n + 6 minuuttia jöka pa iva lle. Uudet päi-

vittäiset työajat: toimisto 7t 21min,  yleis 

7t45min ja 10§:n 7t30min 

 Kiintea ssa  yleistyö ajassa ölevat: lisa ta a n + 

30 minuuttia yhdelle pa iva lle 

 Jaksötyö ajassa ölevat: vöidaan köhdistaa 
työ vuörösuunnittelun sisällä; 

  77 h 30 min /2 vko 
  116 h 15 /3vko 
  155 h /4 vko 
 
 
 

 Era iden asiantuntijöiden työ aika (KVTES 

työ aikaluku 10§), jötka tekeva t kiintea a  

työ aikaa: + 30 minuuttia/yhdelle pa iva l-

le/viikkö.  

 Perhepäivähoitajien työaikamuutos;  
 Arkipyhälyhennyksen pituus lyhenee  
 5 h 20 min (täysi työaikajakso) 
 Ylityörajaan +2 h 40 min (keskeytyneellä jak-

solla jokaista jaksolle sijoittuvaa arkipyhää 
kohden)  

 

 Tuntipalkkaisten työaikamuutos;  
 Päivätyössä ja kaksivuorotyössä säännöllistä 

työaikaa pidennetään siten, että se on 38 h 45 
min/vko. 

 Arkipyhäkorvaus on aiempaa pienempi ja vas-
taa 5 h 9 min palkkaa. 

KIKY sopimuksen työajan pidennys Espoon Kaupungissa 

Pinnat  löytyvät Jyty Espoon Seudun nettisivuilta www.jyty-espoo.fi 

Pinnan ilmestyy keväällä 2017 ainakin viikolla 4, 7, 12, 18 ja 23 

Pinnan kokoaa Pääluottamusmies Elina Nyman, jolle voit laittaa tiedoksi asioita, jotka 

voisi yhteisesti tiedottaa kaikille elina.nyman@espoo.fi 

Työaikamuutos tulee voimaan 6.2.2017 alkaen ja on työaikamuodoittain pääsääntöisesti seuraava: 

KIKY SEUREssa 

 Seuressa yli 2 viikön työ suhteisiin 
(kuukausipalkkaisia) sovelletaan AVAIN 
työ ehtösöpimusta, jönka työ aikamuu-
tökset övat samansuuntaisia kuin 
KVTES:n ja tulevat vöimaan 6.2.2017 
alkaen.  

 Alle 2 viikön työ suhteisiin 
(tuntipalkkaiset)sovelletaan SEURE tyo -
ehtösöpimusta ja heille ei tule työ ajanpi-
dennysta .  

http://www.jyty-espoo.fi

