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Tiedote 
 
JUKO ry: Henkilöstö otettava mukaan sote-uudistuksen valmisteluun ja toteutukseen 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry vaatii henkilöstön edustajien aseman vahvistamista 
sote-uudistuksen valmistelussa. Sote-uudistus siihen liittyvine liikkeenluovutuksineen edellyttää, että 
henkilöstön edustajat voivat osallistua valmistelutyöhön niin, että heitä nimetään eri yhteistoimintaelimiin 
ja varataan riittävästi aikaa hoitaa näitä tehtäviä. 
 
– Suomessa ollaan tekemässä historian suurinta työntekijöitä koskevaa uudistusta. Muutokset koskevat 
yli 210 000 kunta- ja valtiosektorin työntekijää. Kunnista maakuntiin siirtyvien palkkakustannukset ovat yli 
10 miljardia euroa. Henkilöstö on otettava mukaan kaikkien toimintatasojen valmisteluun, jotta uudistuk-
sen toimeenpano onnistuu, painottaa JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen.  
 
Uusimaa on asukasmäärältään laajin sote-alue 
 
Uudellamaalla sote-uudistus koskee noin 60 000 viranhaltijaa ja työntekijää. JUKOn jäsenjärjestöjen ar-
vioiden mukaan lähes 12 000 jukolaista on mukana kuntien ja kuntayhtymien liikkeenluovutuksessa Uu-
denmaan maakunnalle 1. tammikuuta 2019. Uudenmaan sote-alueen asukasmäärä on 1,6 miljoonaa. 
 
Tulevat muutokset aiheuttavat henkilöstölle epävarmuutta työtehtävistä, toimipaikoista ja palvelussuh-
teen ehdoista. Henkilöstön edustajien on päästävä vaikuttamaan mahdollisimman pian.  
 
– Psykososiaalinen työkuormitus kunta-alalla on huolestuttavan korkealla, joten valmistelussa on huomi-
oitava erityisesti työsuojelun näkökulma, Luukkainen muistuttaa.  
 
Helsingin sote-ilta 
 
JUKO ry järjestää yhteistyössä jäsenliittojensa kanssa Uudenmaan sote-uudistukseen liittyvän jäsentilai-
suuden Helsingissä tiistaina 30. toukokuuta kello 17–19 Akavatalossa. Tilaisuutta on mahdollista seurata 
JUKOn youtube-kanavalta.  
 
Tilaisuudessa puhuvat Uudenmaan sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö ja KT Kuntatyönantajat neuvotte-
lupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas. Lisäksi kuullaan alueen pääluottamusmiesten näkemyksiä uudis-
tuksen etenemisestä.  
 
Lisää aiheesta artikkelissa:  
9 kysymystä ja vastausta: Mitä sote tarkoittaa kuntien koulutetuille? 
 
Lisätietoja:   
Puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa noin 200 000 koulutetun työntekijän edunvalvon-
nasta kunnan, valtion, kirkon ja yliopiston sopimusaloilla. JUKO neuvottelee sopimuksista, jotka koskevat 
kaikkiaan noin 580 000 suomalaista palkansaajaa. 
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JUKOn jäsenliittoja ovat: Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, Akavan Ylei-
nen ryhmä, Diakoniatyöntekijöiden Liitto, DIFF -  Ingenjörerna i Finland, Insinööriliitto, Kirkon akateemi-
set AKI, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Ope-
tusalan Ammattijärjestö OAJ, Professoriliitto, Päällystöliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia, Suomen Ekonomit, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Fysiotera-
peutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lakimiesliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Poliisijärjestö-
jen Liitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, 
Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL, Tekniikan Akateemiset, Tek-
niikka ja Terveys KTN, Tieteentekijöiden liitto, Tradenomiliitto, Upseeriliitto ja Yhteiskunta-alan korkea-
koulutetut. 
 


