
   
 

   
 

   
 
 
 
 
    ILMOITUS 
 
 
Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala   
Bulevardi 6 a 
00120 Helsinki 
valtakunnansovittelija@gov.fi  
 
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT 
Toimitusjohtaja Markku Jalonen 
Toinen linja 14 
00530 Helsinki 
markku.jalonen@kt.fi ja kirjaamo@kt.fi  
 
Avaintyönantajat AVAINTA ry 
Toimitusjohtaja Vesa Laine 
Toinen linja 14 
00530 Helsinki 
vesa.laine@avainta.fi ja toimisto@avainta.fi 
 
Seure Henkilöstöpalvelut 
Toimitusjohtaja Anu Peltola 
Käenkuja 1 B 
00500 Helsinki 
anu.peltola@seure.fi ja seure@seure.fi 
 
 
Tiedoksi 
Espoon kaupunki (kirjaamo@espoo.fi), Helsingin kaupunki (helsinki.kirjaamo@hel.fi), Kauniaisten kaupunki 
(kirjaamo@kauniainen.fi), Vantaan kaupunki (kirjaamo@vantaa.fi), HUS (keskuskirjaamo@hus.fi) sekä 
anne.sivula@seure.fi keskuskirjaamo@hus.fi, nina.mahonen@palmia.fi, taina.huttunen@vantti.fi, 
paavo.martikainen@puro.fi, kristina.inkilainen@espoocatering.fi, tuula.antola@omnia.fi, 
sanna.hellstrom@korkeasaari.fi, mika.nykanen@hsl.fi, seppo.eronen@niemikoti.fi, 
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi, jaana.naro@hekaoy.fi, anne.karikumpu@orton.fi 
tom.kivimaki@helsinginjaahalli.fi 
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TYÖRIITOJEN SOVITTELUSTA ANNETUN LAIN 2 LUVUN 7 §:N MUKAINEN ILMOITUS 
 
Ilmoitamme, että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Julkisen alan unioni JAU ry 
aloittavat työnseisauksen seuraavilla sopimusaloilla: 

- Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES  
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 
- Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 
- Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 
- 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, JAU ry:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT välisten Kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), 
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS), Kunnallisen lääkärien 
virkaehtosopimuksen (LS), 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 19.4. – 25.4.2022. 
  
Työnseisaus koskee työvuoroja, jotka alkavat tiistain 19.4.2022 klo 00:01 ja maanantain 25.4.2022 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 

Seuraavilla sopimusalakohtaisilla tarkennuksilla: 

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

- Rajataan pois: 
o Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta 
o AVAINTES 
o SEURETES 

- KVTES 
o Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit 
o Rajataan pois: 



   
 

   
 

▪ Akavan Erityisalat ry:n, Driftingenjörsförbundet i Finland rf:n, Esimiehet ja 
Asiantuntijat YTY ry:n, Suomen Ekonomit ry:n, Suomen Lakimiesliitto ry:n, 
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n, Tradenomiliitto TRAL ry:n ja Yhteiskunta-
alan korkeakoulutetut ry:n jäsenten osalta muut tehtävät kuin kirjastoissa ja 
museoissa 

▪ Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n jäsenten osalta muut kuin Vantaan kaupungin 
työtehtävät 

▪ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenten osalta 
muut kuin varhaiskasvatuksen tehtävät 

- OVTES 
o Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit 

- LS 
o Vantaan kaupunki 
o Rajataan pois: 

▪ Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupungit 
- SOTE-sopimus 

o Vantaan kaupunki 
o Rajataan pois: 

▪ Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupungit 
▪ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenten osalta 

Vantaan kaupungin muut työtehtävät kuin lapsiperheiden sosiaalityö ja 
lastensuojelu 

▪ Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n jäsenten osalta Vantaan kaupungin muut 
tehtävät kuin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan tehtävät 

- TS 
o Vantaan kaupunki 
o Rajataan pois: 

▪ Espoon, Helsingin ja Kauniaisten kaupungit 
- TTES 

o Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit 

 

2. Työnseisauksen laajuus ja rajaukset JAUn osalta  

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

• Helsinki 

o Helsingin kaupunki 

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

kaupungin alueella 

o Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin työntekijöiden hoitamat tehtävät ja toiminnot, 

joita suoritetaan alla olevien Helsingin kaupungin alueella sijaitsevien sairaaloiden ja 

Helsingin kaupungin toimipisteissä:  

▪ Malmin sairaala 

▪ Haartmanin sairaala 

▪ Meilahden tornisairaala 

▪ Puistosairaala 

▪ Diagnostiikkakeskus 

▪ Töölön sairaala 

▪ Kirurginen sairaala 



   
 

   
 

▪ Auroran sairaala 

▪ Laakson sairaala 

▪ Syöpätautien klinikka 

▪ Meilahden kolmiosairaala 

▪ Silmä- ja korvasairaala mukaan lukien Silmätautien päivystyspoliklinikka 

▪ Herttoniemen sairaala 

▪ Iho- ja allergiasairaala 

o Korkeasaaren eläintarhan säätiö 

o Niemikotisäätiö  

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 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) työntekijöiden hoitamat tehtävät ja 

toiminnot, joita suoritetaan Jorvin sairaalan ja Espoon kaupungin alueella sekä Espoon 

kaupungin toimipisteissä 

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 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) työntekijöiden hoitamat tehtävät ja 

toiminnot, jotka sijaitsevat Peijaksen sairaalan ja Vantaan kaupungin alueella sekä Vantaan 

kaupungin toimipisteissä 

• Kauniainen 

o Kauniaisten kaupunki 

• Muut 

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 

 

 

JUKO ja JAU 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 
- Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon päivystys sekä kiirevastaanotot 
- Perusterveydenhuollolle ja suun terveydenhuollolle välttämättömät toiminnot 
- Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon opetusvastaanotot 
- Erikoishammaslääkäreiden vastaanottotoiminta 
- Kunnallisissa ympäristöterveydenhuollon yksiköissä työskentelevät eläinlääkärit 
- Työllistetyt  
- Työkeskukset 

 

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

 
Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2022 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry  Julkisen alan unioni JAU ry 
 

    
Olli Luukkainen Maria Löfgren Jonna Voima Päivi Niemi-Laine 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja  Jytyn puheenjohtaja JHL:n puheenjohtaja 


