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INTENTIONSAVTAL INFÖR VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN 

 
För det fall att den vård- och landskapsreform som den nuvarande riksdagen ska besluta om 
genomförs och även innefattar en ny KT-lag, har de kommunala huvudavtalsorganisationerna 
och KT utöver det tjänste- och arbetskollektivavtal som slöts 27.5.2020 (tjänste- och 
arbetskollektivavtal om en förlängning av det kommunala huvudavtalet och vissa andra 
bestämmelser) kommit överens om följande: 
 
§ 1 
Kommunerna och landskapen har ett gemensamt huvudavtal och en gemensam 
huvudförhandlingsgrupp. 
 
§ 2 
För landskapen ingås ett allmänt tjänste- och arbetskollektivavtal, ett avtal för vårdsektorn1 och 
ett läkaravtal. 
 
§ 3  
Landskapen får inget TS-avtal. Personalen vid brand- och räddningsväsendet omfattas av 
antingen det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för landskapen eller avtalet för 
vårdsektorn. Ställningen för personalen inom den prehospitala akutsjukvården ska utredas på 
ett juridiskt hållbart sätt.  
 
Samtidigt utreds var kontors- och förvaltningspersonalen samt ledningen inom 
räddningsväsendet placeras. Detta avgörs genom förhandlingar senast 31.12.2022. 
 
Om brand- och räddningsväsendet börjar omfattas av avtalet för vårdsektorn vid övergången 
till landskap, upprättas en egen bilaga för brand- och räddningsväsendet i avtalet för 
vårdsektorn. 
 
Överföringen av den sjukhustekniska personalen (ca 2 000 anställda som omfattas av TS-
avtalet) utreds senast 31.12.2022. Om samförstånd inte nås om överföringen till avtalet för 
vårdsektorn, överförs löntagarna till det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för 
landskapen. 
 
§ 4 
Senast 31.12.2022 utreds om det är möjligt att överföra de allmänna anställningsvillkoren för 
landskapssektorn till ett separat tjänste- och arbetskollektivavtal. 
 
Helsingfors, den 27 maj 2020 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 
 

FÖRHANDLINGSORGANISATIONEN FÖR OFFENTLIGA SEKTORNS 
UTBILDADE FOSU RF 

 
OFFENTLIGA SEKTORNS UNION RF 
 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS FÖRHANDLINGSORGANISATION SOTE RF 
(tidigare KOMMUNSEKTORNS UTBILDADE VÅRDPERSONAL KOHO RF) 

 
1 Det kommunala avtalet för vårdsektorn och läkaravtalet upphör att gälla då personalen övergår i landskapens 
tjänst vid den tidpunkt då ett nytt avtal för vårdsektorn och ett nytt läkaravtal har slutits för landskapen. 
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