
JHL:n työ- ja virkaehtosopimukset, joilla on sovittu päättymispäivä

Työehtosopimus/virkaehtosopimus Sopimuksen päättymispäivä

Lossien tes 31.1.2023

Cleanosolin tes 28.2.2023

Merimiespalvelutoimiston tes 28.2.2023

Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimus Heta-tes 30.4.2023

Airpron tes 31.3.2024

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tes 31.3.2024

Yksityisen opetusalan tes 31.3.2024

Yksityisen terveyspalvelualan tes 30.4.2024

Raskoneen työntekijöiden ja toimihenkilöiden tes 30.6.2024

KVTES (kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus), 
kuntien teknisten virka- ja työehtosopimus, 
tuntipalkkaisten työehtosopimus, SOTE-tes

30.4.2025



JHL:n ehdolliset työ- ja virkaehtosopimukset

Työ- tai virkaehtosopimus 
muotoa 1+1 vuotta

Toisen vuoden palkoista 
neuvoteltava tähän 
päivämäärään mennessä:

Neuvotteluissa ei sopua, 
sopimus on vain yksivuotinen ja 
päättyy:

Neuvotteluissa sopu, sopimus on 
kaksivuotinen ja päättyy:

Työväenperinnelaitoksen tes 15.11.2022

31.1.2023 31.1.2024

Neuvonta-alan runkosopimus 15.11.2022

Työkeskusten tes 30.11.2022

Urheilujärjestöjen tes 15.12.2022

Urheiluseurojen 
liityntäpöytäkirja 15.12.2022

Valtion ves/tes 21.12.2022

28.2.2023 29.2.2024
Kirkon ves/tes 31.12.2022

Rautatieala + VR yhtymä tes 31.12.2022

Palta EPA tes 15.1.2023

Finavian tes 15.1.2023

Ehdolliset sopimukset ovat muotoa 1+1 vuotta paitsi . Mikäli toisen vuoden palkankorotuksista ei ole päästy sopuun tiettyyn 
päivämäärään mennessä, sopimus päättyy ensimmäiseen vuoteen ja uuden sopimuksen neuvottelut alkavat. Mikäli 
neuvotteluissa päästään sopuun, sopimus on voimassa yhteensä kaksi vuotta. HUOM! Avaintes on muotoa 2+1 vuotta, ja 
siellä neuvotellaan kolmannen vuoden palkankorotuksista.



Työ- tai virkaehtosopimus 
muotoa 1+1 vuotta

Toisen vuoden palkoista 
neuvoteltava tähän 
päivämäärään mennessä:

Neuvotteluissa ei sopua, 
sopimus on vain 
yksivuotinen ja päättyy:

Neuvotteluissa sopu, 
sopimus on kaksivuotinen ja 
päättyy:

Finnpilot Pilotage tes 15.1.2023

28.2.2023 29.2.2024

Meritaito työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden tes 15.1.2023

Metsähallituksen tes 15.1.2023

Campusta n tes 15.1.2023

Senaatti-ja Puolustus-
kiinteistöjen tes 15.1.2023

Finnveran tes 31.1.2023

Energia-alan toimi-
henkilöiden tes 31.1.2023

Satama-alan tes 27.1.2023

31.3.2023 31.3.2024

Kansallisgallerian tes 31.1.2023

Yliopistojen tes 31.1.2023

HYO Kipa tes 31.1.2023

Työterveyslaitoksen tes 15.2.2023

Energia-alan työntekijöiden 
tes 28.2.2023



Työ- tai virkaehtosopimus 
muotoa 1+1 vuotta

Toisen vuoden palkoista 
neuvoteltava tähän 
päivämäärään mennessä:

Neuvotteluissa ei sopua, 
sopimus on vain 
yksivuotinen ja päättyy:

Neuvotteluissa sopu, 
sopimus on kaksivuotinen ja 
päättyy:

Yksityinen sosiaaliala 15.3.2023 30.4.2023 30.4.2024

Työ- tai virkaehtosopimus 
muotoa 2+1 vuotta

Kolmannen vuoden 
palkoista neuvoteltava 
tähän päivämäärään 
mennessä:

Neuvotteluissa ei 
sopua, sopimus on vain 
kaksivuotinen ja päättyy:

Neuvotteluissa sopu,
sopimus on kolmevuotinen 
ja päättyy:

Avaintes 15.3.2024 30.4.2024 30.4.2025
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