
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 23.8.2016 klo 10 

Paikka: Juurakko 

Kutsuttu: Katja Eklund, Marja-Leena Erkheikki, Riitta Heikkilä (Katri Hebergin varahenkilö), 

Pertti Hemminki, Pirkko Kallaanvaara, Anja Huhtanen, Soili Vesterinen, Jenni Lounela 

Poissa: Katri Heberg, Johanna Majamäki, Juha Torvinen, Marjatta Vaajoensuu, Pia Vitta-

niemi, Maria Vaittinen 

 

 

1) Kokouksen avaus 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10:06. Sihteerinä toimi Jen-

ni Lounela. 

 

Aluksi Soili kertoi ajankohtaisia kuulumisia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelta. Elo-

kuussa olleessa omistajaohjauskokouksessa on linjattu, että Länsi-Pohjan sote-

tuotantoaluevalmistelua lähdetään viemään eteenpäin. Linjauksesta valmisteltavat asiakir-

jat toimitetaan kuntien valtuustojen käsiteltäväksi. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuol-

lon yksikön ylilääkäri Pertti Sakaranaho ja Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ovat 

valmistelleet tähän liittyen projektisuunnitelmaa. 

 

Kuntien päättäjiä on informoitu sote-asioista Torniossa elokuussa pidetyssä seutufooru-

missa.  

 

Koko Lapin Sote -hankkeen tiekartta on kunnissa lausuntokierroksella elokuun loppuun 

asti. Kunnat ovat suhtautuneet suunnitelmaan positiivisesti. Lapin liitto palkkaa projekti-

päällikön määräaikaiseen työsuhteeseen työstämään maakuntauudistuksen esivalmistelu-

tehtäviä. 

 

 

2) Toimeksianto henkilöstötyöryhmälle 

Länsi-Pohjan sotetuotantoalueen ohjausryhmä antoi kokouksessaan 9.6.2016 seuraavan-

laisen toimeksiannon: 



1. Henkilöstötyöryhmä valmistelee uuden organisaation henkilöstöpoliittisia 

periaatteita 

2. Henkilöstötyöryhmä suunnittelee ja kuvaa tva-prosessin sekä työnvaati-

vuuden arviointijärjestelmän 

3. Henkilöstötyöryhmä suunnittelee ja kuvaa virtuaaliorganisaation ydinpro-

sessien ympärille siten, että kuvauksessa on esitetty ydinprosessien edel-

lyttämät henkilöstömäärät, tarvittavat osaamiset (esim. mallitehtäväkuva-

uksina) sekä kunkin ydinprosessin johtamisjärjestelmä 

 

Soili esitteli toimeksiantoa varten työstämäänsä henkilöstöasioiden valmisteluraportin run-

koa. Valmisteluraporttiin voidaan kerätä pohjatietoja ja henkilöstöasioihin liittyviä ohjeistuk-

sia. Esimerkiksi kappaleeseen ”Uuden sote-organisaation rakenne ja henkilöstö” voidaan 

kirjata ydinprosessien edellyttämiä henkilöstömääriä ja tarvittavat osaamiset. Tehtävässä 

apuna voivat toimia suunniteltujen palvelukokonaisuuksien työryhmien puheenjohtajat, 

jotka voidaan kutsua sote-henkilöstötyöryhmän kokouksiin keskustelemaan henkilöstöasi-

oista. Valmisteluraportin sisältöön liittyviä ideoita voi lähettää Soilille sähköpostitse.  

 

Koko sote-henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein joko maakunnan tai sen perus-

taman yhtiön palvelukseen. Sote-henkilöstötyöryhmän toiminnan kannalta olisi tärkeä tie-

tää kuntien päätökset tulevista muutoksista. Osa kunnista on kiinnostunut ulkoistamaan 

palvelut, osa puolestaan haluaa rakentaa yhteistä organisaatiota. Nykyisen linjauksen mu-

kaan palvelujen järjestäjä ja tuottaja eriytetään. 

 

Maakunnissa lausuntokierroksella olevasta lakipaketista sote-henkilöstötyöryhmän kannat-

taa perehtyä etenkin Voimaanpanolakiin (3 luku), jossa määrätään henkilöstöön liittyvistä 

asioista, mm. lisäeläkkeestä. Linkki lakiesityksiin, henkilöstöä koskeva luku alkaa sivulta 

77: 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875

ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133 

 

3) Työskentelystä sopiminen toimeksianto huomioon ottaen 

Soili esitti, että kutsutaan sote-henkilöstötyöryhmän kokouksiin palvelukokonaisuuksien 

työryhmien puheenjohtajat kertomaan tarkemmin oman palvelukokonaisuutensa henkilös-

töasioista. 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/HE+Lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/875ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133


Anja Huhtanen esitti, että järjestetään sote-alueen esimiehille yhteinen tapaaminen, jossa 

käsitellään sote-uudistukseen liittyviä asioita, kuten eläkeasioita ja liikkeenluovutusta. Ta-

paamisen voisi järjestää esimerkiksi marras-joulukuussa. Sovittiin, että pohditaan asiaa 

tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

Sovittiin, että sovitaan seuraava kokousaika, mutta ennen työskentelyn jatkoa odotetaan 

kuntien päätökset Länsi-Pohjan sote-alueen valmisteluun sitoutumisesta.  

 

 

4) Tva-prosessi ja arviointijärjestelmä 

Tva- ja palkka-asiat herättivät työryhmässä paljon keskustelua. Palkkojen vertailu ja har-

monisointi on vaikeaa, koska tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Samantyyliset 

tehtävät voivat olla eri kunnissa eri hinnoittelukohdissa, esimerkiksi vanhustyön lähihoitajat 

voivat olla joko HOI-hinnoittelussa tai SOS-hinnoittelussa. 

 

Pertti Hemminki on tehnyt koosteen ryhmän Länsi-Pohjan alueen organisaatioista kerätyis-

tä palkkatiedoista  nyt työn alla on koko Lapin alueen vastaava vertailu (ks. kohta 5 Yhteis-

työ Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän kanssa).  

 

Pirkko Kallaanvaara kertoi lyhyesti Keminmaan tva-työryhmän toiminnasta. Keminmaassa 

tva-tehtäväkuvaukset on päivitetty ja tva-arviointi suoritettu. Suurimmalla osalla henkilös-

töstä tämän hetkinen palkka on suurempi kuin tva-hinnoittelun mukainen palkka. 

 

Sote-henkilöstötyöryhmä voi kerätä ja analysoida palkkatietoja, mutta harmonisointisuunni-

telman tekemiseen toimivaltaa ei ole. Harmonisointisuunnitelman voi tehdä väliaikaishallin-

to tai muu vastaava toimielin, jolla on toimivalta. Harmonisoinnin pohjana on kuitenkin ar-

viointi. Palkkojen harmonisointitason määrittely voi olla haastavaa, koska intressit harmo-

nisointitasoon ovat erilaiset työntekijöiden ja työnantajien edustajilla. 

 

Soili kertoi esittäneensä, että projektin kautta hankittaisiin sihteerityövoimaa keräämään ja 

työstämään dataa. Tva:n kehittämiseen olisi hyvä perustaa oma työryhmä.  

 

 

 



5) Yhteistyö Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän kanssa 

Pertti kertoi viimeisimmät kuulumiset Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmästä. Työryh-

män seuraava kokous järjestetään 21.9. ja sinne kutsutaan kaikkien maakunnan julkisten 

sote-työnantajien edustajat. Pertti lähettää kokouskutsun Länsi-Pohjan sote-

henkilöstötyöryhmän jäsenille.  

 

Lapin Sote-Savotan henkilöstötyöryhmän edellisessä kokouksessa on päätetty selvittää 

Lapin osalta tehtäväkohtaiset palkat hinnoittelukohdittain, päätehtävänimikkeittäin ja työ-

yksiköittäin. Osasta kuntia tiedot ovat vielä saamatta, mutta työskentely etenee sitä mu-

kaa, kun tietoja Pertille lähetetään. Kattavia vertailuja on kuitenkin vaikea tehdä. Palkka-

harmonisointia ei voida tehdä ennen kuin on luotu uusi TVA (järjestelmät ja kuvaukset). 

Nykyiset TVA:t eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Pertti jakaa työstämänsä taulukot, 

kun vertailu valmistuu. 

  

 

6) Muut asiat 

Muita asioita ei käsitelty. 

 

 

7) Seuraava kokous 

ti 18.10.2016 klo 10 – 12 kokoustila Juurakko 

 

 

8) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:40. 


