
PALKKASOPIMUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖT  

Siirtymäsääntöjä sovelletaan siirryttäessä noudattamaan sosiaalipalvelualan 

työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää aiemmin noudatetun muun palkkausjärjestelmän 

sijasta.  

1 § Palkkaluokkiin sijoittaminen  

1. Työntekijät sijoitetaan heidän työnsä vaativuustason mukaisiin uuden palk-

kausjärjestelmän palkkaryhmiin ja G-palkkaluokkiin kun asiasta on neuvoteltu 

työnantajan ja kyseisten työntekijöiden tai heidän luottamusmiehensä kanssa.  

2. Tavoitteena on yksimielisyys kunkin työntekijän tekemän työn oikeasta palk-

kaluokasta.  

3. Mikäli työntekijälle valitun G-palkkaluokan mukainen taulukkopalkka jää alle 

työntekijän siirtymähetken palkan, maksetaan erotus henkilökohtaisena palkanosana.  

4. Osapuolet voivat siirtymävaiheessa tarvittaessa kääntyä allekirjoittajajärjestöjen 

puoleen mutta tarkoitus on, että siirtyminen uuteen järjestelmään toteutettaisiin 

mahdollisimman pitkälti paikallisesti. Ennen vuotta 1998 voimassa olleen 

työehtosopimuksen siirtymäsääntöjen mukaiset siirtymäohjeet ovat edelleen 

voimassa.  

5. Mikäli siirtymäsääntöjen mukaiset palkankorotukset tämän kohdan mukaisine 

palkkaluokkatarkistuksineen johtaisivat yli 6 %:n palkankorotukseen jonkun 

työntekijän osalta, voidaan yli 6 %:n palkankorotusosuuden maksamisen aloittamista 

siirtää enintään kuuden kuukauden päähän sosiaalipalvelualan 

palkkausjärjestelmään siirtymisestä. 

6. Palkkaryhmien yläpuolisia ovat ne työntekijät, joiden siirtymähetken palkka ylittää 

palkkaluokan G 30 mukaisen palkan.  

Palkkaryhmien yläpuolisen työehtosopimuksen piirissä olevan työntekijän palkkaus 

maksetaan henkilökohtaisena palkkana, jota korotetaan samojen periaatteiden 

mukaisesti kuin palkkaryhmittelyn piirissä olevien.  

2 § Palveluslisien laskenta  

1. Palveluslisään oikeuttava palvelu lasketaan sosiaalipalvelualan palkkausjär-

jestelmään siirtymiseen asti entisen käytännön mukaisesti. Hyväksi luettava 

palvelusaika ei kuitenkaan saa alittaa sosiaalipalvelualan laskentatavan mukaista 

palvelusaikaa.  

 

Sen jälkeen siirrytään sosiaalipalvelualan mukaiseen laskentatapaan. Tällöin 

työntekijän hyväksi luetaan ne palvelusvuodet, jotka hänen hyväkseen työsuhteessa 

on aiemmin luettu tai olisi tullut lukea.  

 

 



3 § Palkkatakuu ja lisät  

1. Kenenkään työntekijän palkkaa ei alenneta palkkausjärjestelmän muutoksen vuoksi. 

Muutoin työntekijän vähimmäispalkka ja palkanlisät määräytyvät jatkossa uuden 

palkkausjärjestelmän mukaisesti.  

2. Syrjäseutu, kylmänalueen, saaristolisien ja vastaavien työn vaativuuteen tai 

henkilökohtaiseen pätevyyteen liittymättömien lisien euromäärät muuttuvat osaksi 

työntekijän henkilökohtaista palkkaa.  

3. Työn vaativuuteen tai henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuvat lisät maksetaan 

edelleen entisen käytännön mukaisesti.  

4. Mahdolliset määräajaksi myönnetyt lisät päättyvät alkuperäisen sopimuksen 

mukaisesti. 

5. Mikäli työntekijän palkkaluokkaa nostetaan, voidaan taulukkopalkkojen yli 

maksettavasta lisästä luopua osittain tai kokonaan kuitenkin enintään palk-

kaluokkakorotuksen määrällä sikäli kuin lisään ei enää ole perusteita.  

6. Työn vaativuuteen tai henkilökohtaiseen pätevyyteen perustuvat lisät säilyvät 

voimassa myös työntekijän saavuttaessa uuden palveluslisäportaan. Muilla 

perusteilla syntyneitä taulukkopalkkojen ylitteitä voidaan uusi palveluslisäporras 

saavutettaessa pienentää enintään palveluslisäkorotuksen verran, ellei ylitettä ole 

sovittu tai sovita säilytettäväksi.  

4 § Voimassaolo  

1. Nämä palkkasopimuksen siirtymäsäännöt ovat voimassa osana allekirjoitta-

jajärjestöjen välistä työehtosopimusta ja päättyvät ilman eri irtisanomista työ-

ehtosopimuksen päättyessä.  
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