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1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10.03. Sihteerinä toimi 

Jenni Lounela. 

 

2) Edellisen kokouksen muistio 

Hyväksyttiin 11.2.2016 pidetyn kokouksen muistio. 

 

3) Länsi-Pohjan sote-ohryn toimeksianto yhteisistä sote-viroista 

Keskusteltiin Länsi-Pohjan sote-ohryn toimeksiantamasta alkukartoituksesta. Virka-

asioiden pohtiminen on haasteellista, kun tulevasta organisaatiorakenteesta ei ole vielä 

tietoa. Suunniteltuja palvelukokonaisuuksia ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, ikäihmisten 

palvelut, terveys- ja sairaanhoitopalvelut, tuki- ja asiantuntijapalvelut ja mahdollisesti 

kuntoutuspalvelut. Palvelukokonaisuuksien tarkempaa sisältöä ei ollut käytettävissä. 

 

Sote-virkojen täyttämisessä on huomioitava lakisääteiset tehtävät (esim. 

terveyskeskukset), vaaditut kelpoisuudet ja protokollat. Keskusteltiin lähiaikoina 

täytettävistä viroista: onko aiheellista täyttää johtavia virkoja toistaiseksi vai 

määräaikaisena ottaen huomioon tulevat sote-muutokset? Kuntatyönantajat ohjeistavat 

verkkosivullaan 4.2.2016 julkaistussa vastauksessa asiasta seuraavasti: ”Työsopimuslain 

1 luvun 3 §:n mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta 

syystä tehty määräaikaiseksi. Suunnitteilla oleva Sote-uudistus ei ole peruste 

työsopimuksen tekemiselle määräaikaisena. Jos työnantajalla on tarve palkata 

suunnitellun uudistuksen vuoksi tilapäistä projektihenkilöstöä, työsopimuksen 

määräaikaisuuden perusteet arvioidaan TSL 1 luvun 3 §:n nojalla kuten tavallisesti. 

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen peruste on määrätyn, kertaluontoisen työn tai 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/muutostuki/ukk/Sivut/default.aspx


työkokonaisuuden teettäminen. Tällaisia töitä ovat tyypillisesti juuri esimerkiksi kestoltaan 

rajoitetut projektityöt.”  

 

Keskustelussa kuntien sote-johtajien tehtävänkuvista ja eläköitymisestä nousi esiin 

mahdollisuus johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän virkojen yhdistäminen 

kuntien kesken.  

 

Työterveyshuollon tilanne herätti kysymyksiä keskustelun aikana. Valmisteluja ja valintoja 

oli tehty, mutta niistä ei ollut tarkempaa tietoa. Esitettiin että puheenjohtaja selvittää 

työterveyshuoltoasiaa seuraavaa kokousta varten. 

 

Mirva Salmela esitteli Oulunkaaren kuntayhtymän toimintaa. Kuntayhtymässä mukana viisi 

kuntaa, asukkaita noin 28 000, työntekijöitä 1100-1150. Sote-palveluille on jokaisella 

kunnalla oma budjetti, jolloin kunnan tahtotila tulee esille. Järjestämiskeskus neuvottelee 

kuntien kanssa kuntien tarpeista ja toiveista. Oulunkaaressa toimii seudulliset johtavat 

viranhaltijat, esim. perhepalvelujohtaja. Palveluesimiehiä on yhteisesti kunnilla. 

Kustannukset kunnissa ovat laskeneet Oulunkaareen siirtymisen jälkeen, esim. 

toimeentulotukimenot.  

 

Välimatkat Oulunkaaressa ovat pitkät, 60-200 km, joten esimiestyössä ja seudullisissa 

tehtävissä käytetään etäyhteyksiä (Skype for Business). Etäjohtamisessa negatiiviseksi on 

koettu mm. palautteen antaminen ja vuorovaikutuksen vähäisyys. Henkilöstö toivoisi 

esimiehen olevan lähellä, mutta esimiehet eivät ole kokeneet etätyötä vaikeaksi. 

Etäjohtamista Oulunkaaressa on tutkinut gradussaan Helinä Honkanen (2015). 

 

4) Yhteiset sairauspoissaolokäytännöt 

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, johon valmistellaan kooste eri 

organisaatioiden käytännöistä. 

 

5) Palkaton virkavapauskäytännöt 

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, johon valmistellaan kooste eri 

organisaatioiden käytännöistä. 

 

6) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 



Sote-Savotta -hankkeen henkilöstötyöryhmän toiminnan käynnistyttyä ensimmäisenä 

tehtävänä on luultavasti taustatietojen kerääminen. Pertti valmistelee infokirjeen saatuaan 

valtakunnallisen katsauksen vierailultaan Valtiovarainministeriöön ja Kuntatyönantajilla. 

 

7) Muut asiat 

Koko Lapin sote-prosessin käynnistystilaisuus on 22.3.2016 Rovaniemellä. Soili osallistuu 

varajäsenenä tilaisuuteen ja Pertti Sote-Savotan työntekijänä. 

 

Keva on tulossa syyskuun alussa kouluttamaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin esimiehiä 

varhaisen tuen mallista Kemiin. Soili selvittää Kevalta, onko osallistujalistaa mahdollista 

laajentaa koskemaan myös kuntien edustajia. 

 

Soili kertoi saaneensa materiaalia Valtiovarainministeriön informaatiotilaisuudesta koskien 

maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämistä. Materiaali muistion 

liitteenä. 

 

8) Seuraava kokous 

to 14.4.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

- työterveyshuollon tilanne 

- yhteiset sairauspoissaolokäytännöt 

- palkaton virkavapauskäytännöt 

- henkilöstöhallintoon liittyvät tietojärjestelmät  

- varhaisen tuen mallit 

to 19.5.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

 

9) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 12.01. 


