
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

Aika: 11.2.2016 klo 10 

Paikka: Juurakko 

Kutsuttu: Katja Eklund, Pertti Hemminki, Anja Huhtanen, Johanna Majamäki, Merja 

Michelsson (varajäsen Keminmaa), Juha Torvinen, Marjatta Vaajoensuu, Maria Vaittinen, 

Soili Vesterinen. 

Poissa: Marja-Leena Erkheikki, Katri Heberg, Pirkko Kallaanvaara, Pia Vittaniemi, 

 

1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10.00. Sihteerinä toimi 

Maria Vaittinen. 

 

2) Edellisen kokouksen muistio 

Korjattiin muistion päivämääräksi 13.1.2016 ja hyväksyttiin muistio. 

 

3) Palkkatiedot, TVA 

Käytiin läpi kuntien ja sairaanhoitopiirin palkkataulukot. Yleissilmäykseltä vaikuttaa siltä, 

että TVA on kunnissa olemassa jo jossain muodossa. Yleisimmillään on kolmesta neljään 

koria / ryhmää. Joissain ammateissa työn kapea-alaisuuden vuoksi kaikki luokat eivät ole 

käytössä.  

 

Oulunkaaressa palkkojen harmonisointi tehtiin vuonna 2011 kohti keskitasoa. Keskitason 

ylittävät palkat jäädytettiin. TVA jäi tekemättä, mikä oli virhe. Tästä opittiin, että palkkojen 

harmonisointi pitää tehdä TVA:n kautta vaikka siinä menisi kauan. Tulevassa 

uudistuksessa sote-henkilöstön TVA pitää saada yhtenäiseksi. 

 

Keskusteltiin esimiesjoukon kouluttamisesta yhteisille pelisäännöille, kuten 

sairaspoissaolokäytännöt, työsuojeluasioihin puuttuminen, varhaisen puuttumisen ja 

aktiivisen tuen malleihin. Sovittiin, että tarkastellaan henkilöstöhallinnon ohjeita ja sitä, 

onko niitä mahdollista lähteä yhtenäistämään. Esimiehille tulee järjestää yhteinen 

koulutuskokonaisuus, uuden organisaation muutosprosessina. Uusi sote-alue tarvitsee 

selkeän henkilöstö- ja taloushallinnon raportointijärjestelmän, joka automaattisesti herjaa 

virheistä.  

 



4) Länsi-Pohjan sote-ohryn toimeksianto 

Lainaus muistiosta: ” Henkilöstötyöryhmälle annetaan tehtäväksi selvittää juhannukseen 

mennessä sellaiset sote-virat, jotka voisivat toimia kahden tai useampaa kunnan yhteisinä. 

Asia menee johtotiimin kautta seutuhallituksen käsittelyyn.” 

 

Seuraavassa kokouksessa tehdään alkukartoitus. Sovittiin, että jokainen kartoittaa oman 

kunnan osalta sote-johtajien tehtävänkuvat ja eläköitymisen. 

  

Oulunkaaressa on käytössä vastaava käytäntö, jossa johtajatehtävät on täytetty 

palveluprosessien jaottelun mukaan. 

 

5) Yhteistyö Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän kanssa 

Pertti Hemminki toimii yhdyshenkilönä ja välittää tietoa etenemisestä. 

 

6) Muut asiat 

- Ensivuoden määrärahoihin ollaan varaamassa erä muutosvalmennukseen, johon 

osallistuu kustakin maakunnasta 10 – 15 henkilöä 

- Väliaikaishallinto aloittaa vuonna 2017 ja sille tulee päätösvaltaa 

- 12.2.2016 on STM kuulemistilaisuus päivystystoiminnasta Oulussa. 

- Sovittiin, että muistioita voi jakaa ammattijärjestöjen edustajille ja omassa 

organisaatiossa muille asiasta kiinnostuneille, mutta osa liitteistä kuuluu vain 

valmistelijoille. 

 

7) Seuraava kokous 

ti 15.3.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

- sote-johtavat viranhaltijat 

- sairaspoissaolokäytännöt 

- palkaton virkavapaus 

to 14.4.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

to 19.5.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

 

8) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 11.48. 

 


