
 

 

       

 

AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY:N TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2022 - 2025 
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

 

1 § Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

 Tämä työehtosopimus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2025.  

Osapuolet neuvottelevat kolmannen vuoden palkantarkistuksista 15.3.2024 mennessä.  
Mikäli palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päätty-
mään 1.5.2024 lukien. Irtisanomisilmoitus on toimitettava kirjallisesti 31.3.2024 men-
nessä. 

 Sopimuksen voimassaolo jatkuu 1.5.2025 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei sitä kirjalli-
sesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.  

 Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa, kunnes yhtei-
sesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen tai joku sopijaosapuoli 
kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päättyneiksi. 

2 § Yleiskorotukset  

1 mom. Yleiskorotus 1.5.2022 

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleisko-
rotuksella 1.5.2022 alkaen. Korotuksen suuruus on 46 euroa, kuitenkin vähintään 2 %. 

2 mom. Yleiskorotus 1.6.2023 

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan yleisko-
rotuksella 1.6.2023 alkaen. Korotuksen suuruus on 1,5 %.  

3 mom. Palkkaryhmittelyn vähimmäisperuspalkat 

 Palkkaryhmittelyliitteen vähimmäisperuspalkkoja korotetaan 1.5.2022 ja 1.6.2023 yleis-
korotuksia vastaavasti. 

4 mom. Vähimmäisperuspalkka 

 AVAINTES:n liitteen 1 2 § 1 momentin mukainen vähimmäisperuspalkka on 1.5.2022 
alkaen 1691,22 € ja 1.6.2023 alkaen 1716,59 €. 

 

 

 



 

 

3 § Paikalliset järjestelyerät ja keskitetyt kehittämiserät 

1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.11.2022 alkaen  

 Paikallinen järjestelyerä on 0,5 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuulu-
vien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta.  

Tätä järjestelyerää koskevat neuvottelut tulee käydä jäljempänä kuvatulla tavalla 
14.10.22 mennessä.  

2 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.6.2023 alkaen 

Paikallinen järjestelyerä on 0,4 % jäsenyhteisön tämän työehtosopimuksen piiriin kuulu-
vien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. 

Tätä järjestelyerää koskevat neuvottelut tulee käydä jäljempänä kuvatulla tavalla 
31.3.2023 mennessä.  

3 mom. Kehittämiserä 1.6.2023 

Osapuolet ovat sopineet, että käytössä on 1,2 % keskitetysti jaettava kehittämiserä. 

Tästä kehittämiserästä varataan 0,5 % seuraaviin kustannusvaikutteisiin tekstimuutok-
siin:  

 B-riviä ei enää sovelleta vuosilomamääräyksissä 1.4.2023 alkaen. 

 Kokemuslisämääräysten 18 § 5 ja 6 momentin poisto 
 

Tästä kehittämiserästä 0,7 % neuvotellaan liittotasolla 31.3.2023 mennessä. Kohdentamis-
tavoitteena ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen liittyvät toimenpiteet mm. palkka-
ryhmien alarajakorotukset.  

4 mom. Kehittämiserä 1.2.2024 

Osapuolet ovat sopineet, että käytössä on 0,4 % keskitetysti jaettava kehittämiserä. 
Osapuolet varaavat palkkausjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseksi 0,3 % erän erityi-
sesti palkkahinnoitteluliitteen kehittämistyöhön tai muutoin palkkausjärjestelmän kehittä-
miseksi. Ensisijaisia kohdentamistavoitteita ovat työvoiman saatavuuden parantamiseen 
liittyvät toimenpiteet.  

 Erästä varataan pakollisen ryhmähenkivakuutuksen kattamiseen 0,1 %.  

Tätä kehittämiserää koskevat keskitetyt neuvottelut käydään liittotasolla 31.12.2023 
mennessä. 

 

 

 

 



 

 

5 mom. Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 

 Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palk-
kausjärjestelmien edelleen kehittäminen sekä paikallisten palkkausepäkohtien korjaami-
nen. Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen 
korottamiseen. 

6 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen 

 Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvien työnte-
kijöiden peruspalkkojen palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.  

7 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely  

Työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän 
käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutus-
mahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasaver-
taisesti neuvotteluosapuolia.  

Neuvottelut tulee käydä jäljempänä kuvatulla tavalla. 

Neuvottelut tulee aloittaa riittävän ajoissa, jotta tosiasiallinen ja aito neuvottelu järjestely-
erän kohdentumisen periaatteista voidaan käydä. 

Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mai-
nittu tämän allekirjoituspöytäkirjan 3 § 5 momentissa.  

Ennen järjestelyerän jakamista työnantaja ja henkilöstön edustajat neuvottelevat erän 
kohdentamisen perusteista ja menettelytavoista sekä niiden vaikutuksesta palkkauk-
seen. Neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen. Työnantaja antaa henkilöstön edustajille 
neuvottelua varten tarvittavat tiedot. Tarvittavina ennakkotietoina neuvotteluiden alka-
essa tarkoitetaan palkkasumman suuruutta ja henkilöstön lukumäärää.  

Neuvotteluista pidetään pöytäkirjaa osapuolten sopimalla tavalla. Pöytäkirjaan kirjataan 
osapuolten näkemykset perusteluineen ja yksimielinen tai erimielinen neuvottelutulos. 

Luottamusmies edustaa henkilöstöä niissä jäsenyhteisössä, joissa luottamusmies on va-
littu. Niissä jäsenyhteisöissä, joissa ei ole luottamusmiestä, järjestelyerän kohdentami-
sen perusteista neuvotellaan henkilöstön valitseman edustajan ja muissa, lähinnä pie-
nissä jäsenyhteisöissä, suoraan henkilöstön kanssa.  

Neuvotteluissa saavutettu yksimielinen neuvottelutulos kirjataan pöytäkirjaan. Jollei neu-
votteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän koh-
dentamisesta peruspalkkojen korotuksiin.  

Työnantaja antaa kohdentamisen jälkeen selvityksen luottamusmiehelle/työntekijöiden 
valitsemalle edustajalle/henkilöstölle päättämiensä toimenpiteiden perusteista ja niihin 
liittyneiden palkkaratkaisujen kustannusten jakautumisesta. Selvitys sisältää tiedon jär-
jestelyerän jaettavasta palkkasummasta, saajien lukumäärästä ja keskimääräisestä pe-
ruspalkan korotuksesta. Tiedot annetaan siten, ettei yhden henkilön palkkatietoja voida 
yksilöidä.  



 

 

Jos neuvottelutulos on pöytäkirjan mukaan yksimielinen, työnantaja ei toimita erillistä 
selvitystä. 
 
Mikäli neuvottelutulos on erimielinen, työnantajan on annettava henkilöstön edustajille 
yllä tarkoitettu selvitys viimeistään 3 § 1 momentissa (14.10.2022) ja 2 momentissa 
(31.3.2023) mainittuihin neuvotteluaikoihin mennessä. Jos selvitystä ei anneta tai neu-
vottelua ei ole käyty mainittuun päivään mennessä, järjestelyerä jaetaan yleiskorotuk-
sena. 
 

4 § Matkakustannusten korvaukset  

 Matkakustannusten korvausmääriä tarkistetaan sopimuskauden aikana sen lisäksi mitä 
liitteessä 2 on erikseen määrätty, noudattaen soveltuvin osin Verohallinnon em. kor-
vausten tarkistuksia koskevia päätöksiä.  
 

5 § Tuntipalkkaisten palkantarkistukset sopimuskaudella 

 Tuntipalkkaisten palkantarkistukset ja työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen tunti-
palkkaisia koskevan työehtosopimuksen mukaisesti.  

 

6 § Työehtosopimusmuutokset 

1. AVAINTES perhevapaauudistusta koskevat sopimusmuutokset ovat liitteenä. Muu-
tokset liittyvät lainsäädännössä toteutettuun laajaan perhevapaauudistukseen.  

Lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Perhevapaauudistuksen yhteydessä perheva-
paita koskeva lainsäädäntö ja terminologia muuttuvat. 

Perhevapaauudistuksen vaikutuksesta AVAINTES määräyksiin on allekirjoituspöytäkir-
jan liitteessä. 

2. Vuosilomia koskevaa lukua on päivitetty 1.4.2023 alkaen. AVAINTES 78 § 3 mom. 
vuosilomataulukoista poistuu B-rivi. 

3. Henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 3,5 prosentilla 1.5.2022. 
 

4. Kokemuslisämääräysten 18 § 5 ja 6 momenttien poisto 1.6.2023 

7 § Jatkuva neuvottelumenettely 

 Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenettelyn pe-
riaatteita osapuolten esille ottamissa työehtosopimusasioissa. 

 

 

 

 



 

 

8 § Työryhmät 

 Asetetaan seuraavat työryhmät: 

1. Palkkausjärjestelmätyöryhmä 
 
Osapuolet selvittävät palkkahinnoitteluliitteen toimivuutta ja erityisesti ns. alarajojen 
sekä tehtävänimikkeiden ajantasaisuutta. Edellä kuvatulla tavalla osapuolet varaavat 
palkkausjärjestelmä kehittämiseen 3 § 3 ja 4 momentissa mainittua keskitettyä kehittä-
miserää.  

2. Työaikatyöryhmä erityisesti jaksotyötä koskien 
 
Sopijaosapuolet selvittävät ja tarvittaessa jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti so-
pivat jaksotyöhön liittyvistä asiakokonaisuuksista.  

 

9 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen 

 Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään neljän 
kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään viiden kuukauden ku-
luessa tarkistuksen voimaantulosta.  
 
Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voimaan-
tuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.  

  

Helsingissä  päivänä kesäkuuta 2022 

 

AVAINTYÖNANTAJAT AVAINTA RY 

AMMATTILIITTO JYTY RY 

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY 

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY 

TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN RY 


