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1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10.05 toimien samalla 

kokouksen sihteerinä. 

 

2) Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen (17.12.2015) muistio ja hyväksyttiin se.  

 

3) Henkilöstömäärät ja eläköitymiset vuoteen 2020 mennessä 

Keminmaassa henkilöstön määrä 192, kun otetaan huomioon laitoshuoltajat, jotka eivät 

ole hyvinvointilautakunnan alaista henkilökuntaa. Lääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna, 

johtava lääkäri on Keminmaan kunnan palveluksessa. Henkilöstöä on ollut pääosin 

saatavilla hyvin. Henkilöstön keski-ikä on 50 vuotta. Varahenkilöstöstä on luovuttu.  

 

Kemissä henkilöstöä on 536 (vakituiset ja sijaiset). Henkilöstömäärä on lisääntynyt, kun 

palvelurakennetta on uudistettu. Kolmen vuoden aikana eläkeiän saavuttaa 60 työntekijää. 

Henkilökuntaa on saatavilla, äkillisiin sijaistuksiin on vaikea ajoittain löytää henkilökuntaa, 

myös sairaanhoitajista on pulaa. Lääkäritilanne on hyvä. 

 

Tervolassa sotehenkilöstöä on 109.  Siivous- ja ravintohuollon henkilöstö kuuluu 

tukipalvelukeskukseen. Henkilökuntaa on saatu suhteellisen hyvin ja sitä asustaa kaikissa 

lähikunnissa. Varahenkilöstössä on 3 työntekijää. Noin 10 jää eläkkeelle vuoteen 2020 

mennessä. Tervola on myynyt röntgenhoitaja-palveluita Keminmaalle.  Tervolassa 

työskentelee kolme omaa sote-työryhmään, jotka ovat sote-kilpailutustyöryhmä, sote-

henkilöstötyöryhmä ja sote remontti- ja investointityöryhmä. Sote-kilpailutuksen 



valmistelua on päätetty jatkaa. Sosiaalityöntekijöistä on ollut pulaa, tällä hetkellä tilanne 

työntekijöitä on riittävästi. Työssä on kaksi vakituista lääkäriä, työterveyslääkäri 

työskentelee ostopalveluna.  

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä henkilöstömäärä on yli 800. Viime vuosina 

henkilöstömäärää on kasvattunut ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi. 

Henkilökuntaa on vähentynyt ruokapalvelujen siirryttyä Meri-Lapin kuntapalvelujen 

hoidettavaksi ja laboratoriotoiminnan siirryttyä Nordlabin järjestettäväksi. Henkilöstön 

keski-ikä on 45,4 (vuoden 2014 tilanne). Eläkkeellejääntiennusteen mukaan vuosina 2016-

2019 sairaanhoitopiiristä jää eläkkeelle 156 työntekijää. Suurimmat määrät eläköityvistä 

ovat sairaanhoitajia (33), osastonsihteereitä (18), laitoshuoltajat (12) ja perushoitajat (12). 

Nykyhenkilöstön osalta pulaa on erikoislääkäreistä usealla erikoisalalla.  

 

Ylitorniolla on 161 vakituista ja 16 määräaikaista työntekijää. Eläkeiän saavuttaa 32 

työntekijää vuoteen 2020.  

 

Oulunkaaressa Simon henkilökuntaa on 98,5. Henkilökunta on lisääntynyt, koska aiempia 

ostopalveluja on siirretty omaksi toiminnaksi. Henkilökuntatilanne on parantunut, 

henkilöstön keski-ikä on alhainen. Eläkeiän saavuttaa 11 työntekijää vuoteen 2020.  

 

Torniossa henkilöstöä on 534 (vakituiset ja sijaiset). Henkilöstömäärä on lisääntynyt viime 

vuosina. Kolmen vuoden aikana eläkeiän saavuttaa 79 työntekijää. Henkilökuntaa on 

saatavilla, äkillisiin sijaistuksiin on vaikea ajoittain löytää henkilökuntaa, myös 

sairaanhoitajista on pulaa. Pitkäaikaiset sijaiset on pyritty sijoittamaan avoimiksi tuleviin 

toimiin. Keittiöhenkilökunta kuuluu hyvinvointipalveluihin.  Osa laitosapulaisista on 

teknisten palvelujen alaisuudessa ja osa on hyvinvointipalveluissa. Teknisistä laitteista 

huolehtii hyvinvointipalvelujen henkilöstö, ulkoalueet tekniset palvelut. 

 

4) Johtopäätökset ja Esitykset 

 

- 300-400 työntekijää saavuttaa eläkeiän vuoteen 2020 mennessä.  

- nykyisille työntekijöille riittää työtä, työnkuvien tarkastelu on kuitenkin tarpeen 

- työryhmä esittää, että tietyt nykyiset toiminnot organisoitaisiin seudullisena 

yhteistyönä, esimerkiksi psykologit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, perheneuvola 



-  työryhmä esittää, että selvitettäisiin radiologian palveluiden järjestäminen yhteisenä 

toimintona. Monissa kunnissa röntgen-laitteita ei ole uusittu ja henkilöstöresurssit 

ovat pienet 

- myös tukipalvelujen järjestäminen tulisi organisoida seutukunnallisesti 

 

5) Yhteistyö Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän kanssa 

Sote-Savotan henkilöstötyöryhmä kutsutaan koolle, kun saadaan lisätietoa 

valtakunnallisista ja maakunnallisista linjauksista sote-järjestämisaluiden osalta.  

 

6) Muut asiat 

STM on antanut kunnille lisäaikaa 9.2.2016 asti antaa lausuntonsa Hallituksen linjauksista 

itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Kuntia pyydetään 

ottamaan lausunnossaan kantaa siihen, minkä maakunnan pohjalta muodostettavaan 

itsehallintoalueeseen kunta katsoo kuuluvansa sekä perustelemaan kannanottonsa. Sen 

vuoksi kunnille osoitettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille.Hallituksen linjauksissa 

on esitetty 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-järjestämisaluetta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

joidenkin itsehallintoalueiden tulee järjestää yhdessä sote-palvelut. 

 

Ministeriöltä on tullut kunnille kysely tukipalveluista. 

 

Pertti Hemminki selvittää Länsi-Pohjan kuntien edustajan nimeämistä Sote-Savotan 

henkilöstötyöryhmään. 

 

9) Seuraava kokous 

 

to 11.2.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

- käsitellään palkkatietoja. Kerätään oman vastuualueen TVA-palkat  

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 12. 

 


