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1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10:16. Sihteerinä toimi Jen-

ni Lounela. 

 

2) Edellisen kerran muistio 

Korjataan 15.3.2016 pidetyn kokouksen muistioon kohtaan 3 tieto virkojen määräaikaisuu-

desta sote-muutosprosessin aikana. Hyväksyttiin kokouksen muistio.  

 

Hyväksytyt muistiot (ei liitetiedostot) saa laittaa jakoon omassa organisaatiossa. Lainaus 

11.2.2016 muistiosta: ”Sovittiin, että muistioita voi jakaa ammattijärjestöjen edustajille ja 

omassa organisaatiossa muille asiasta kiinnostuneille, mutta osa liitteistä kuuluu vain val-

mistelijoille.” 

 

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

Työryhmä esittää, että johtavien virkojen (johtava lääkäri ja johtava sosiaalityöntekijä) va-

pautuessa käydään keskustelu, onko virkoja mahdollista yhdistää kuntien kesken.  

 

4) Yhteiset sairauspoissaolokäytännöt 

Organisaatioiden sairauspoissaolokäytännöistä on tehty koonti, joka jaettiin kokouksessa. 

Koonti on myös tämän muistion liitteenä.  

 

Keskusteltiin siitä, kuinka pitkälle henkilöstötyöryhmän on syytä sairauspoissaolokäytäntö-

jä työstää. Pohjatyö ja asian valmistelu on olennaista, ja aiempien kokemusten perusteella 

valmistelutyölle on varattava vähintään vuosi aikaa ennen organisaatiomuutosta. Henkilös-

tötyöryhmä tekee pohjatyönä huomioita sairauspoissaolokäytäntöjen yhteneväisyyksistä ja 

eroavaisuuksista (mm. mitä asioita ohjeistuksiin on kirjattu, mitkä asiat ovat ”oletuksia”). 

Työryhmä voi laatia koonnin pohjalta oman esityksensä/suosituksensa yhtenäiseksi käy-



tännöksi. Työryhmä ei kuitenkaan työstä kunnille tai sotelle uusia henkilöstöhallinnollisia 

ohjeistuksia ilman sille annettua selkeää toimeksiantoa sekä päätöstä uudesta organisaa-

tiosta.  

 

Pertti tekee sairauspoissaolokäytäntöjen koonnin pohjalta listauksen poikkeamista ja har-

monisoitavista asioista. 

 

Länsi-Pohjan sote-ohry kokoontuu 9.6.2016. Maria kutsuu Soilin kokoukseen esittelemään 

henkilöstötyöryhmän toimintaa. Tätä varten valmistellaan pienimuotoinen loppuraportti työ-

ryhmän käsittelemistä asioista sekä tehdyistä esityksistä. 

 

5) Palkaton virkavapaus -käytännöt 

Organisaatioiden palkattomista virkavapauskäytännöistä on tehty koonti, joka jaettiin ko-

kouksessa. Koonti on myös tämän muistion liitteenä.  

 

Palkattomien virkavapaiden osalta keskustelua herätti tasa-arvoisuus ja oikeudenmukai-

suus: mm. vakituisen työntekijän yli 12 kk kestävä virkavapaus sijaisen näkökulmasta. 

 

Kuten sairauspoissaolokäytäntöjenkin suhteen, työryhmä ei työstä myöskään virkava-

pauskäytäntöjä uudeksi ohjeistukseksi ilman erillistä toimeksiantoa.  

 

6) Henkilöstöhallintoon liittyvät tietojärjestelmät 

Koonti henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä on vielä keskeneräinen, siihen pyydetään 

vielä tarkennuksia. Käytettävissä olevista tiedoista voidaan kuitenkin todeta, että tietojär-

jestelmien osalta organisaatioissa ollaan eri vaiheissa. Käytössä on useita erilaisia tietojär-

jestelmiä eri tarkoituksiin. Osa toiminnoista on sähköistetty, osaa ei (esim. matkalaskut). 

 

7) Varhaisen tuen malli 

Varhaisen tuen mallista ohjeistukset on saatu Kemistä, Oulunkaaresta ja Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiiristä. Vertailua varten pyydetään vielä muistakin kunnista ohjeistukset. Oh-

jeistuksista ei tehdä yhteenvetoa, mutta ne kerätään tarkastelua varten. 

 

8) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 



Lapin henkilöstötyöryhmä ei ole kevään aikana kokoontunut. Työryhmä on odottanut linja-

usta tulevasta organisaatiosta ennen kokoontumistaan.  

 

Pertti on lähettänyt Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmälle raportin käynnistään Valtiova-

rainministeriössä ja Kuntatyönantajien luona.  

 

Pertti on lähettänyt kysymyksen Kuntatyönantajille yhtiöiden henkilöstön asemasta siirryt-

täessä uuteen soteen. Keskusteltiin lyhyesti Kevan jäsenyysasiasta. 

 

Koko Lapin soten -prosessin kokoontumisessa on esitetty, että toukokuussa Sodankylässä 

olevassa seuraavassa kokoontumisessa käsiteltäisiin järjestämislakiesityksen lausunto-

pyyntöä, mikäli se on mahdollista. Tavoitteena samansuuntaiset lausunnot.  

 

Pertin tekemästä palkkaselvityksestä käy ilmi, että palkoissa on eroavaisuuksia, muttei 

erityisen merkittäviä.  

 

9) Muut asiat 

Esimiehen työhyvinvointijohtamisen työkaluja: Aktiivinen tuki ja korvaava työ -koulutus 

- Keva kouluttaa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin esimiehiä aktiivisesta tuesta ja kor-

vaavasta työstä Kemissä 7.-8.9. iltapäivällä Kulttuurikeskuksen pienessä auditori-

ossa (maksuton). Myös kuntien esimiehet voivat osallistua koulutustilaisuuteen. 

 

Keskusteltiin lyhyesti työterveyshuollon tilanteesta. Työterveyshuollon organisaatiomuu-

tokseen tulossa jatkoaika 1.1.2019 saakka. Pertti saanut 6.4.2016 asiasta vastauksen 

Kuntatyönantajien Henrika Nybondas-Kankaalta, jonka mukaan ei mitään varmaa vielä 

esim. esityksen aikataulusta tai toteutuksesta. 

 

10) Seuraava kokous 

to 19.5.2016 klo 10 – 12  kokoustila Juurakko 

- TVA-lomakkeet 

- Henkilöstöetuudet 

- Työaikamuodot 

- Varhaisen tuen mallin ohjeistukset 

- Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät 



- Yhteenveto henkilöstötyöryhmän toiminnasta esityksineen ohrylle sekä kysymys 

henkilöstötyöryhmän jatkotyöskentelystä 

 

11) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:17. 

 

 

 

 


