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Neuvotteluiden tilanne

• Kunta-alan neuvotteluita on käyty tiiviisti tammikuusta alkaen.

• Neuvottelut keskeytyivät sopimuksettomina ja sovitteluun tuli 
mukaan valtakunnansovittelija.

• Valtakunnansovittelija teki sovintoesityksen, jonka kaikki 
neuvottelujärjestöt hylkäsivät.

Tilanne jatkon suhteen on nyt auki. Painetta neuvottelupöytään pitää 
saada, jotta neuvottelut saadaan käynnistettyä ja sopimus syntymään!



Sopimusosapuolet

• Työnantajan edustaja: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

• Palkansaajien edustajat: 
• Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (KA= SF + TOI, OAJ, 

Lääkäriliitto jne.)
• Sote ry (Tehy, Super, SPAL)
• JAU (JHL, Jyty)

Koska neuvottelut eivät ole edenneet, neuvottelujärjestöt nostavat 
työtaistelutoimia ja ovat aloittaneet lakot. Kaikilla järjestöillä on omat 
työtaistelusuunnitelmat. JUKO ja JAU ovat jättäneet lakkovaroitukset 
yhdessä.



Miksi lakkoon?

• Kuntoutusalan asiantuntijoiden palkat ovat sotealan 
korkeakoulutetuista matalimmalla tasolla!

• Haluamme palkkaohjelman, jotta palkkavinoumaa voidaan korjata.

• Kuntoutusalan asiantuntijoita ei voida niputtaa 
palkkataulukossa hoitotyön alle! 



Työtaistelut, lakot

JUKOn lakkotoimet koskevat seuraavia sopimuksia:

• Kunnallinen yleinen virka- työehtosopimus KVTES

• Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus eli SOTE-sopimus

• Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

• Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS

• Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

• Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

YHTEINEN RINTAMA ON LAAJA!



SOTE-sopimuksen lakot

• Koskee seuraavien kaupunkien työntekijöitä

• 6.-7.4.
• Rovaniemi
• Jyväskylä
• Turku
• Oulu

• 12.-13.4.
• Kuopio
• Tampere

• 19.-25.4.
• Vantaa



Miksi juuri nämä paikat lakossa?

• Jotta lakko on tehokas, kannattaa se kohdistaa niin, että se on näkyvä 
ja vaikuttava.

• Jukolainen rintama laajin juuri kaupungeissa.

• Mikäli neuvottelut eivät etene, pitää lakkotoimia laajentaa.



Mitä minun kuuluu nyt tehdä?

Jokaisen jäsenen panos on merkittävä lakon onnistumisen kannalta!

• Pidä jäsentiedot ajan tasalla – muista ilmoittaa sähköposti, josta 
tavoitamme sinut myös lakon aikana.

• Lakkopäivänä älä mene töihin. Osallistu paikkakuntien paikallisiin 
lakkotapahtumiin.

• Jokaisella paikkakunnalla on oma paikallistyöryhmä. Sieltä koordinoidaan 
mm. lakkovahtivuoroja jne.

• Liitosta saat lakkoavustuksen. Saat sähköpostilla tästä tarkemmat ohjeet. 
Verokorttia ei tarvita, ennakonpidätys verohallinnon ohjeen mukaan.



Mielenilmaukset

• Senaatintori 5.4. klo 17-19 #palkkapäivä

• Jyväskylä 6.4. klo 12-14
- mielenilmauskulkue, Kolmikulma
- päätapahtuma kaupungintalolla

• Rovaniemi 6.4. klo 12-14
- päätapahtuma Lordin aukiolla

• Oulu 6.4. klo 12-14
- mielenilmaus Rotuaarilla

• Turku 7.4. klo 12-14
- tapahtuma Tuomiokirkkotorilla

• Kuopio 12.4. klo 12 
- mielenilmauskulkue, Satamatori

• Tampere 12.4. klo 12
- mielenilmaus Frenckellin aukiolla



Muista somettaa!

• Mahdollisimman suuri näkyvyys on aina eduksi. Muista somettaa sekä 
lakosta yleisesti että paikallisista tapahtumista!

• Käytä hashtageja #ArvoaAsiantuntijalle ja #lakko2022

• Halutessasi voit myös merkitä omiin julkaisuihisi liitot: 

FB: @suomenfysioterapeutit @toimintaterapeuttiliitto @JUKOry
IG: @suomen_fysioterapeutit @toimintaterapeuttiliitto @juko_ry
Twitter: @fysioterapeutit @TOImii_ @JUKOry




