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Tehy ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta Kevasta annetun lain
muuttamisesta
Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy
kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Hyvinvointialueille siirtyy noin puolet Kevan
nykyisten jäsenyhteisöjen palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Samalla hyvinvointialueet ja
hyvinvointiyhtymät tulevat Kevan jäsenyhteisöiksi.
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa. Esityksen
tavoitteena on myös mahdollistaa jo Kevan jäsenyhteisönä olevien
ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden mahdollisuus jatkaa Kevan jäsenyhteisönä vuoden 2035
loppuun.
Esityksessä ehdotetaan, että hyvinvointialueiden edustus Kevan hallintoon lisättäisiin vuonna
2025 yhtä aikaa pidettävien kunta- ja hyvinvointialuevaalien jälkeen. Vaalien yhteistulos otettaisiin
huomioon kuntien ja hyvinvointialueiden edustajia valittaessa.
Ehdotuksella ei ole hallinnon muutoksen osalta taloudellisia, toiminnallisia eikä
henkilöstövaikutuksia. Ehdotuksella on vaikutuksia yksinomaan Kevan hallintoon. Nykyisin
kuntien keskusjärjestön esittämien jäsenten osuus Kevan hallituksessa ja valtuutetuissa muuttuisi
siten, että kunnille tai hyvinvointialueille ei olisi erikseen jyvitetty edustajia. Kevan valtuutettujen ja
hallitukseen kokoonpanoon esitetään valittavaksi jäsenet siten, että kunta- ja
hyvinvointialuevaalien yhteistulos otettaisiin valinnassa huomioon.
Ehdotetulla muutoksella ei olisi vaikutuksia työmarkkinaosapuolten edustukseen Kevan
hallinnossa.
Tehy pitää hallituksen esitysluonnoksessa esitettyjä muutoksia kannatettavana ja esittää lisäksi
muutosta myös työmarkkinaedustuksen osalta.
Työmarkkinaosapuolten edustus on nykyisessä laissa määritelty siten, että edustajat määräytyvät
kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen ehdottamista
henkilöistä. Voimassa oleva kunta-alan pääsopimus, jossa on määritelty pääsopijajärjestöt (Juko
ry, Jau ry ja Sote ry) on irtisanottu Juko ry:n toimesta päättymään 10.11.2022.
Juko ry, Jau ry ja KT ovat sopineet 8.6.2022 uudesta 11.11.2022 voimaan tulevasta
pääsopimuksesta. Mikäli Sote ry ei ole 11.11.2022 voimaantulevan pääsopimuksen osapuoli,
Kevan hallinnon edustajat eivät voi määräytyä pääsopijajärjestöaseman perusteella. Sote ry
(Tehy ry, SuPer ry ja Spal ry) edustavat noin 85 % hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä ja
1/3 kuntien ja hyvinvointialueiden yhteenlasketusta henkilöstöstä.
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Esitämme, että Kevan hallinnon työmarkkinaosapuolten palkansaajien edustus määräytyy
jatkossa nykyisten neuvottelujärjestöjen (Sote ry, Juko ry ja Jau ry) perusteella. Tällöin
henkilöstön edustus säilyy nykyisenä riippumatta siitä, ketkä ovat muodollisesti ns.
pääsopijajärjestöjen asemassa. Pääsopimus, jossa pääsopijajärjestöistä sovitaan, on irtisanottu
kahdella edellisellä neuvottelukierroksella. Pääsopimuksen muutos aiheuttaisi mahdollisesti
jatkossa myös muutostarpeita Kevan hallintoa koskevaan lainsäädäntöön. Tämän takia on
perusteltua määrittää Kevan hallinnon edustus esittämällämme tavalla.
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