
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 17.12.2015 klo 9 

Paikka: Juurakko 

Läsnä: Katja Eklund, Marja-Leena Erkheikki, Katri Heberg, Pertti Hemminki, Anja 

Huhtanen, Pirkko Kallaanvaara, Johanna Majamäki, Juha Torvinen, Marjatta Vaajoensuu, 

Maria Vaittinen, Soili Vesterinen 

Poissa: Pia Vittaniemi 

 

1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 9.07. Sihteerinä toimi Maria 

Vaittinen. 

 

2) Työryhmän jäsenten esittäytyminen ja näkemykset käsiteltävistä asioista 

Työryhmän jäsenet esittelivät itsensä ja käytiin keskustelua työryhmän toiminnan 

sisällöstä. 

 

3) Työryhmän tehtävien kartoitus 

Alkuvaiheessa selvitetään henkilöstön nykytila, mikä sisältää henkilöstön 

osaamiskartoituksen, tehtäväkuvat, TVA:n ja erityistehtävät, ikärakenteen ja 

eläköitymiskehityksen, palkkauksen, työaikamuodot sekä henkilöstöetuudet. 

 

On myös tarpeen keskustella siirtymävaiheen (2016 - 2018) yhteisestä henkilöstö- ja 

rekrytointisuunnittelusta, mikä tarkoitta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla avautuvien 

johtotehtävien täyttämistä. Nyt on tiedossa, että sote-uudistuksen yhteydessä 

nimenomaan johtoportaalta vähennetään henkilöstöä.   

 

Ryhmän luonnollisena tehtävänä on myös huolehtia alueella tapahtuvasta 

muutosvalmennuksesta sekä henkilökuntaa osallistavan toiminnan järjestämisestä. 

 

Henkilöstötyöryhmä käsittelee myös tukipalveluihin kohdistuvaa muutosta, sillä sote-

uudistuksen myötä noin puolet kuntien henkilöstöstä ja budjetista siirtyy pois kunnilta, millä 

on suuri merkitys kuntien tarvitsemiin tukipalveluihin. Keskusteltiin mahdollisuudesta 



perustaa Länsi-Pohjan alueelle yhteinen tukipalvelukeskus. Hallituksen linjaus 

tukipalveluista aiheuttaa epävarmuutta: ”Lisäksi perustetaan itsehallintoalueiden omistama 

valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja yhteiset valtakunnalliset tukipalvelut.” 

 

Ydinprosessiryhmistä nousee henkilöstöä koskevia muutos- ja sopeuttamistarpeita, kun 

prosesseja ja palveluita muutetaan seudullisiksi. Tällaisen muutokset vaikuttavat 

henkilökunnan toimenkuvaan ja työntekijöiltä odotetaan joustavuutta. Alueellisten 

työntekijöiden osalta on ratkaistava, kenen ajalla ja rahalla kulkeminen eri työpisteisiin 

tapahtuu.  

 

4) Työryhmän työskentelytavoista sopiminen 

Sovittiin, että pidetään teemakokouksia, joita varten kerätään etukäteen tietoa keskustelun 

pohjaksi. Sovittiin myös, että työryhmän toiminnasta tiedotetaan ohjausryhmää, työnantajia 

ja työntekijätahoja. Jokainen tiedottaa asioista omalla tahollaan ja tämän kokouksen 

jälkeen on syytä tuoda tietoon, että Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä on aloittanut 

toimintansa. 

 

5) Työryhmän aikataulutus 

Pyritään kokoontumaan kerran kuussa. 

 

6) Yhteistyö Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän kanssa 

Lapin maakunta on yksi itsehallintoalue, mutta vielä on epäselvää, miten viisitoista sote-

aluetta muodostetaan. Lapissa on koko maakunnan henkilötyöryhmä, jossa on osallistujat 

kolmelta suurimmalta työnantajalta (LKS, LPKS ja Rovaniemi), seutukunnilta ja 

ammattijärjestöiltä. Sovittiin, että muistiot lähtevät molemmille työryhmille tiedoksi Pertti 

Hemmingin kautta. 

 

7) Yhteistyö ydinprosessityöryhmien kanssa 

Ydinprosessityöryhmien puheenjohtajat pyydetään käymään henkilöstötyöryhmän 

kokouksessa keväällä 2016. Soili Vesterinen osallistuu jatkossa ydinprosessiryhmien 

puheenjohtajien palavereihin. Maria Vaittinen välittää Soilille kokouskutsut. 

 

8) Muut asiat 

- Länsi-Pohjan sote-yhteistoiminta-alue -selvitys (Leväsvirta & Parviainen, 2014) 



http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-3059-6-Liite-1.PDF 

 

- Lappia selvittää vuoden 2016 alusta uudestaan alueen kuntien halukkuutta ICT:n 

toimintojen yhtenäistämiseen. 

 

9) Seuraava kokous 

ke 13.1.2016 klo 10 – 12 kokoustila Juurakko 

- Käsitellään henkilöstötietoja. Kerätään valmiiksi oman vastuualueen sote-

ammattiryhmänimikkeet ja –määrät sekä eläköitymisennusteet 

- Jokainen tuo esille hyväksi kokemiaan henkilöstölomakkeita (esim. TVA) 

 

to 11.2.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

ti 15.3.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

to 14.4.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

to 19.5.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

 

10) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55 

 

http://212.50.147.150/d5web/kokous/KOKOUS-3059-6-Liite-1.PDF

