
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 18.10.2016 klo 10 

Paikka: Juurakko 

Paikalla: Outi Rämö (Katja Eklundin varahenkilö), Marja-Leena Erkheikki, Katri Heberg, 

Pertti Hemminki, Anja Huhtanen, Pirkko Kallaanvaara, Johanna Majamäki, Juha Torvinen, 

Maria Vaittinen, Soili Vesterinen, Jenni Lounela (sihteeri) 

Poissa: Pia Vittaniemi 

 

 

1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtajana toimiva Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10:02. Sihteerinä toimi Jen-

ni Lounela. 

 

2) Edellisen kerran muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja kerrattiin lyhyesti edellisen kokouksen jälkeen 

edistyneet ajankohtaiset asiat. Lapin liitto on palkannut projektipäälliköksi maakuntauudis-

tuksen esivalmistelutehtäviin Lapin TE-toimiston johtaja Marja Perälän. Keminmaassa tva 

on hyväksytty. Johanna Majamäki on valittu Länsi-Pohjan sote-projektiin ikäihmisten pal-

velujen työryhmän koordinaattoriksi. 

 

Muistio hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

3) Henkilöstöasioiden valmisteluraportti 

Soili on työstänyt valmisteluraporttiin kappaleet liikkeenluovutuksesta ja yhteistoimintame-

nettelystä. Raporttiin tulisi valmistella työterveyshuoltoa koskevaa kappaletta. Työterveys-

huollon organisointi herättikin keskustelua. Tulevalla sote-organisaatiolla lienee oltava yksi 

yhtenäinen työterveyshuolto, jonka organisointi on selvitettävä. Nykytilanne seuraava:  

 Keminmaa – oma toiminta 

 Kemi – kaupungilta ostettu, yksityinen palveluntuottaja (Terveystalo?) 

 Tornio – oma toiminta, Terveystalo 

 Ylitornio – oma toiminta, Terveystalo 

 Oulunkaari – oma toiminta, yksityinen palveluntuottaja 



 LPSHP – Terveystalo (sopimus uusittu ajalle 2017-2018), laboratorio- ja röntgen-

palvelut sairaalan puolelta 

 

Mm. henkilöstöasioiden valmisteluraportin työstämistä on vaikeuttanut epätietoisuus siitä, 

mikä taho päättää sote-henkilöstötyöryhmän esityksistä. Kunnat ovat lähteneet mukaan 

Länsi-Pohjan sote-projektiin, mutta vielä on epäselvää lähdetäänkö esimerkiksi laajenta-

maan sairaanhoitopiirin perussopimusta vai tuleeko kyseeseen joku muu toimintatapa. 

 

Sote-muutosta ei voi käyttää määräaikaisuuden perusteena henkilöstöä palkatessa. Mää-

räaikaisuuden perusteena on käytetty avoimen viran (ei toimen!) hoitoa tai merkintää ”tule-

van organisaatiomuutoksen ajaksi”. 

 

Sihteeri Jenni Lounela poistui tätä asiaa käsiteltäessä klo 11:20. 

 

4) Työtekijän opas 

Käytiin keskustelua työsopimuksista. Eri työnantajilla on käytössä erilaisia työsopimus-

pohjia. Liikkeenluovutuksessa työntekijä siirtyy entisen työsopimuksen ehdoin uuden työn-

antajan palvelukseen. Käytiin keskustelua, voitaisiinko tätä asiaa linjata valtakunnallisesti, 

koska erilaiset työsopimukset ja niistä sovitut asiat voivat osaltaan aiheuttaa epätasa-

arvoisuuden kokemusta työntekijöiden keskuudesta. Uudessa organisaatiossa tulee olla 

sovittuna käytännöt, miten esimerkiksi matkakustannukset korvataan, jos työn tekemisen 

paikkoja on useita.  Valmistelutyö tulee tehdä yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden 

edustajien kanssa. Keskustelua käytiin myös käytössä olevista työaika-muodoista ja niiden 

muutostarpeista muodollisen jaksotyön poistuttua. Puheenjohtaja pyysi ryhmän jäseniä 

laittamaan kommentteja ja täydennyksiä niin työntekijän oppaaseen kuin henkilöstöasioi-

den valmisteluraporttiin, jotta ne voidaan huomioida valmistelutyössä. Työryhmä suosit-

taa, että tukipalvelujen osalta irrotetaan työpanosta uuden organisaation valmiste-

luun päätoimisesti kesästä 2017 alkaen. 

  



5) Länsi-Pohjan soten valmistelutyön eteneminen ja yhteistyö muiden valmistelu-

työryhmien kanssa 

Valmistelu etenee sairaanhoitopiirin ja viiden kunnan kanssa. Länsi-Pohjan sote-projekti 

käynnistyy marraskuun alussa. Projektipäälliköksi on valittu Keminmaan kunnan perustur-

vajohtaja Seija Parviainen. Tiedottajaksi (50 %) on valittu Tuula Leskinen. Molemmat aloit-

tavat työskentelyn 1.11.2016, projektipäällikkö työskentelee kesäkuun 2017 loppuun asti. 

Työryhmien vetäjiksi on valittu Leena Karjalainen (perhe- ja sosiaalipalvelut), Teija Rousu 

(ikäihmisten palvelut), Paavo Uusimaa (terveyden ja sairaanhoidon palvelut) ja Tuomo 

Hokkinen (kuntoutus). Strategisten tukipalvelujen työryhmällä ei ole varsinaista ryhmänve-

täjää, vaan päävastuu on projektipäällikkö Seija Parviaisella.  

 

Sote-projekti kestää puoli vuotta (11/2016 – 3/2017). Soilin työpanos sote-asioiden parissa 

on 25 %, sihteerityöpanosta on suunniteltu olevan 50 %. Keskusteltiin suuresta työmää-

rästä, joka pitäisi hoitaa muiden töiden ohella kohtuullisen lyhyessä ajassa. Muutoksista 

johtuvista henkilöstöön kohdistuneista paineista ollaan huolissaan. Pelkästään tukipalvelu-

jen organisointiin tulee varata minimissään kuusi kuukautta aikaa, ennen kuin sote-

henkilöstö siirretään uuteen organisaatioon.  

 

6) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 

Työryhmän kokous pidettiin 21.9.2016 Rovaniemellä.  Kokoukseen oli kutsuttu kaikkien 

kuntien ja kuntayhtymien (Lshp,Lpshp, Kolpene, Muonio-Enontekiö, Pelkosenniemi-Savu-

koski) sekä ammattijärjestöjen edustus. Kokouksessa päätettiin, että kerätään tiedot Tva-

palkoista, 31.12.2015 tilanteen mukaisesta sote-henkilöstömäärästä jaoteltuna toiminimik-

keittäin sekä yli puolet työajastaan sotelle työtä tekevästä tukipalveluhenkilöstöstä sekä 

henkilötyövuosista. Tiedot kerätään myös sairauslomakäytännöistä, virkavapaan myöntä-

miskäytännöistä, työaikamuodoista ja muista, kuin palkkaan liittyvistä henkilöstöeduista. 

Tämän ryhmän seuraava kokous on 30.11.2016 Rovaniemellä. Kysyttiin mahdollisuudesta 

osallistua kokoukseen videoteitse, Pertti ja Maria Vaittinen selvittävät asiaa. 

 

  



7) Muut asiat 

 Sote-alueen esimiesten yhteinen tapaaminen.  

Keskusteltiin, voitaisiinko tapaaminen järjestää alkuvuodesta, esim. helmikuussa. Tällöin 

olisi enemmän tietoa Sote-valmistelun etenemisestä ja tilaisuudessa voitaisiin tiedottaa 

henkilöstöasioiden lisäksi muista soteen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin 

myös, miten asioista tiedotetaan henkilöstölle. 1.11. hankkeessa aloittaa työnsä Tuula 

Leskinen tiedottajana. Keskustellaan hänen ja projektinjohtajan kanssa, miten tiedottami-

sessa edetään.  

 Keminmaa 

Keminmaan edustajana ryhmässä on Pirkko Kallaanvaara, aineisto lähetetään jatkossa 

aina myös hänen varalleen: Merja Michelssonille. 

 

7) Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 1.12.2016 klo 10 kokoustila Selkäsaaressa (samassa hallinnon 

talossa kuin kokoustila Juurakko, ½ kerrosta alaspäin) 

 

8) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 

 


