
 
 

 

 

   
 

 
    ILMOITUS 14.4.2022 
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vesa.laine@avainta.fi ja toimisto@avainta.fi 
 
Seure Henkilöstöpalvelut 
Toimitusjohtaja Anu Peltola 
Käenkuja 1 B 
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anu.peltola@seure.fi ja seure@seure.fi 
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mari.soukka@monetra.fi, kirjaamo@ksshp.fi, kaisa.lumilampi@kuopio.fi, kirjaamo@kuopio.fi, 
kirsi.kokkonen@servica.fi, kari.keranen@niiralankulma.fi, kirjaamo@kuh.fi, 
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kirjaamo@ouka.fi,  kirjaamo@ppshp.fi, jussi.kauppi@monetra.fi,  toni.kalliorinne@looki.fi, 
matti.johansson@ppshp.fi, katja.piiksi@tampereensarka.fi 
 
 
 
TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA ANNETUN LAIN 2 LUVUN 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS 
 
Ilmoitamme, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten 
ja hyvinvointialojen liitto JHL aloittavat työnseisauksen seuraavilla sopimusaloilla: 

- Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 
- Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 
- Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus 
- Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES 
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus 

SEURETES 

Työriidan syy: 
 
Työriita koskee JUKO ry:n, Ammattiliitto Jyty ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n 
sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT välisten Kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), 
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallinen tuntipalkkaisen 
henkilöstön työehtosopimuksen (TTES), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen 
(SOTE-sopimus) solmimista, Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimus AVAINTES sekä Seure 
henkilöstöpalvelut Oy:n vuokrattavia työntekijöitä koskeva työehtosopimus SEURETES. Lakkoon 
ryhdytään, koska sopimusta ei ole syntynyt. 

Työnseisauksen ajankohta: 

Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ajalla 3.5.–9.5.2022. Työnseisaus koskee työvuoroja, 
jotka alkavat tiistain 3.5.2022 klo 00:01 ja maanantain 9.5.2022 klo 23:59 välisenä aikana. 
Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.  
 

1. Työnseisauksen laajuus ja rajaukset JUKOn osalta: 

JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät seuraavilla 
työnantajilla: 

- Espoon kaupunki 
- Helsingin kaupunki  
- Kauniaisten kaupunki 
- Vantaan kaupunki 
- Oulun kaupunki 
- Rovaniemen kaupunki 

mailto:kirjaamo@ouka.fi
mailto:kirjaamo@ppshp.fi
mailto:jussi.kauppi@monetra.fi
mailto:toni.kalliorinne@looki.fi
mailto:matti.johansson@ppshp.fi


 
 

 

 

   
 

- Jyväskylän kaupunki 
- Tampereen kaupunki 
- Turun kaupunki 
- Kuopion kaupunki 

Seuraavilla sopimusalakohtaisilla tarkennuksilla: 

JUKOn jäsenyhdistysten ja -liittojen työnseisauksessa ovat viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
työtehtävät: 

- KVTES 
o Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, 

Kuopion ja Turun kaupungit  
▪ Kirjastojen työtehtävät 
▪ Museoiden työtehtävät 
▪ Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät sisältäen 

varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen hallinnon kaikki työtehtävät 
o Rajataan ulos: 

▪ IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat 
välttämättömät työtehtävät 

 
- OVTES 

o Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, 
Kuopion ja Turun kaupungit  

▪ Kaikki OVTES-sopimuksen piirissä olevat työtehtävät 
o Rajataan ulos: 

▪ IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat 
välttämättömät työtehtävät 

 
- SOTE-sopimus 

o Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, 
Kuopion ja Turun kaupungit 

▪ Oppilashuollon työtehtävät 
▪ Suun terveydenhuollon työtehtävät 

o Rajataan ulos: 
▪  Suomen terveydenhoitajaliiton jäsenten osalta muut kuin koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon työtehtävät Espoon ja Oulun kaupungeissa. 
- TS 

o Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, 
Kuopion ja Turun kaupungit 

▪ Joukkoliikenteen työtehtävät 
 

- TTES 
o Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Vantaan, Oulun, Rovaniemen, Jyväskylän, Tampereen, 

Kuopion ja Turun kaupungit 



 
 

 

 

   
 

 
- Rajataan pois: 

o Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta 
o AVAINTES 
o SEURETES 

 
2. Työnseisauksen laajuus ja rajaukset JHL:n osalta  

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n jäsenyhdistysten työnseisauksessa ovat seuraavat 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävät: 

• Helsinki 

o Helsingin kaupunki 

o Palmia Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Helsingin 

kaupungin alueella 

o Kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Helsingin kaupungin alueella 

tehtävät työt ja toiminnot 

o Korkeasaaren eläintarhan säätiö 

o Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy 

o Helsingin kaupungin asunnot Oy 

o Urheiluhallit Oy 

o Vuosaaren Urheilutalo Oy 

o Jääkenttäsäätiö 

o Orton Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Orton 

sairaalan alueella ja HUS:in sairaaloissa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 

kaupunkien alueilla 

• Espoo 

o Espoon kaupunki 

o Palmia Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Espoon 

kaupungin alueella 

o Kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Espoon kaupungin alueella tehtävät 

työt ja toiminnot 

o Espoon catering oy 

• Vantaa 

o Vantaan kaupunki 

o Palmia Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Vantaan 

kaupungin alueella 

o Vantti Oy 

o Kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Vantaan kaupungin alueella 

tehtävät työt ja toiminnot 

• Kauniainen 

o Kauniaisten kaupunki 



 
 

 

 

   
 

o Kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Kauniaisten kaupungin alueella 

tehtävät työt ja toiminnot 

• Pääkaupunkiseutu 

o HUS Kiinteistöt Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o Puro Tekstiilihuoltopalvelu Oy:n työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka 

sijaitsevat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o HUS Tietohallinto, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o HUS Tilakeskus, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o HUS Logistiikka, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o HUS Asvia,  työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka sijaitsevat Helsingin, 

Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o HUS Yhtymähallinto 

o OMNIA Espoon koulutuskuntayhtymä, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja 

toiminnot, jotka sijaitsevat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien 

alueilla 

o HSL – Helsingin seudun liikenne, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka 

sijaitsevat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla 

o Seure henkilöstöpalvelut Oy, työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, jotka 

sijaitsevat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla olevissa 

työpaikoissa 

• Rovaniemi 

o Rovaniemen kaupunki 

o Kaikki Lapin sairaanhoitopiirin Rovaniemen kaupungin alueella tehtävät työt ja 

toiminnot 

o Rovaniemen keskuspesula  

• Jyväskylä 

o Jyväskylän kaupunki 

o Kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Jyväskylän kaupungin alueella tehtävät työt ja 

toiminnot 

o Monetra, Keski-Suomi 

• Tampere  

o Tampereen kaupunki 

o Tuomi Logistiikka Oy  

o Pirkanmaan Voimia Oy  

o Tampereen Infra Oy  

o Tampereen Tilapalvelut Oy  

o Sarka Oy 



 
 

 

 

   
 

o Kaikki Pirkanmaa sairaanhoitopiirin Tampereen kaupungin alueella tehtävät työt ja 

toiminnot 

o Monetra Pirkanmaa 

• Kuopio 

o Kuopion kaupunki 

o Servica Oy  

o Niiralan Kulma OY  

o Kaikki Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion kaupungin alueella tehtävät työt ja 

toiminnot 

o Mestar Oy  

• Turku 
o Turun kaupunki  
o Kaikki Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun kaupungin alueella tehtävät työt ja 

toiminnot 
o Sarastia rekry Oy, Turun alueen työpaikoissa työskentelevät  
o Sarastia Oy, Turun toimipiste  
o Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  
o Turun kaupunkiliikenne Oy 
o Monetra Oulu Oy 

▪ Turun tulkkipalvelut 

• Oulu 
o Oulun kaupunki 
o Kaikki Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan 

alueella tehtävät työt ja toiminnot 
o Monetra Oulu Oy 

▪ Oulun toimipiste 
▪ Turun tulkkipalvelut 

o Oulun tuotantokeittiö Oy  
o Oulun keskuspesula Oy 

 

3. Työnseisauksen laajuus ja rajaukset Ammattiliitto Jyty ry:n osalta  

  

Ammattiliitto Jyty ry:n jäsenyhdistysten työnseisauksessa ovat mukana varhaiskasvatuksen, 

koulutuksen ja opetuksen työtehtävät sisältäen myös opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 

hallinnon kaikki työtehtävät viranhaltijoiden ja työntekijöiden työtehtävien osalta seuraavilla 

työnantajilla:  

 

- Espoon kaupunki 

- Helsingin kaupunki  

- Kauniaisten kaupunki 

- Vantaan kaupunki 

- Oulun kaupunki 

- Rovaniemen kaupunki 



 
 

 

 

   
 

- Jyväskylän kaupunki 

- Tampereen kaupunki 

- Turun kaupunki 

- Kuopion kaupunki 

 

JUKO, Ammattiliitto Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL rajaavat työtaistelun 
ulkopuolelle yhteisesti seuraavat tehtävät 

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, 
terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.  

Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle rajataan: 

- Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät  
- Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta 

(siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi) 
- Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto  
- Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot 
- Työllistetyt  
- Työkeskukset 

Tämä ilmoitus raukeaa tai alkanut työriita päättyy, kun virka- ja 
työehtosopimusta/työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on työriidan osapuolten taholta 
hyväksytty. 

 
Helsingissä 14. päivänä huhtikuuta 2022 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry  
 
 
Olli Luukkainen Maria Löfgren  
 
Ammattiliitto Jyty ry  
 
 
Jonna Voima  Ari Sauros 
 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry  
 
 
Päivi Niemi-Lainen Håkan Ekström 


