
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 1.12.2016 klo 10 

Paikka: Selkäsaari 

Paikalla: Katja Eklundin, Marja-Leena Erkheikki, Katri Heberg, Pertti Hemminki, Anja Huh-

tanen, Merja Michelsson (varajäsen Keminmaa), 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 10:04. Sihteerinä toimi Jen-

ni Lounela.  

 

2) Edellisen kerran muistio 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Muistio hyväksyttiin.  

 

Puheenjohtaja ehdotti, voitaisiinko sote-alueen esimiehet kutsua helmikuussa 2017 järjes-

tettävään kuntapäättäjien seutufoorumiin. Soili esittää idean sote-projektin projektipäällikkö 

Seija Parviaiselle. 

 

3) Länsi-Pohjan sote-projektin eteneminen ja yhteistyö muiden valmisteluryhmien 

kanssa 

Johanna ikäihmisten palveluiden valmistelutyöryhmän koordinaattorina kertoi sote-

projektin etenemisestä. Työryhmätyöskentely on alkanut ja se on aikataulutettu maalis-

kuun loppuun asti. Valmistelutyöryhmät kokoontuvat säännöllisesti ja ne työstävät esim. 

palvelujen mallintamista. Kunnista kutsutaan työryhmien kokouksiin ko. alan henkilöitä. 

Työvaliokunta kokoontuu keskiviikkoisin ja selvittää mm. kustannus- ja talousarvioita var-

ten paljonko resursseja ja henkilöstöä on. Projektissa työstetään järjestämissuunnitelmaa, 

joka keväällä toimitetaan kunnille. Oleellista olisi tietää tulevan organisaation muoto henki-

löstöasioiden osalta. 

 



Esimiehille järjestettäneen muutosvalmennusta helmikuussa, Merja Haapakorva-Kallio 

valmistelee asiaa. Projektin tiimoilta tullaan järjestämään keskustelu- ja kuulemistilaisuuk-

sia henkilöstölle, ammattijärjestöille ja kuntalaisille. Länsi-Pohjan soten nimikilpailu on 

käynnissä 12.12. asti. Työryhmille tehdään verkkosivut, jotka valmistunevat joulukuun puo-

livälin aikoihin. Soili keskustelee Seija Parviaisen kanssa yhteistyöstä. 

 

Juha Torvinen saapui klo 10:14.  

 

4) Henkilöstöasioiden valmisteluraportti 

Siirrettävää henkilöstöä on noin 2200. Tehtävien/vakanssien siirtäminen vie aikaa. Haas-

teellisia ovat myös tilanteet, joissa henkilöstön työnkuva tai työympäristö muuttuu (esim. 

siirtyessä avopuolelle). Integraatio tulee väistämättä aiheuttamaan lisäkustannuksia. 

 

Sovittiin että tarkennetaan valmisteluraporttiin työterveyshuollon kattavuutta koskeva tau-

lukko, samoin työaikamuototaulukko. Lisätään myös osiot vuosilomakertymien siirtymises-

tä ja lisäeläkkeistä. Muita muutosehdotuksia ja ideoita voi lähettää Soilille. 

 

Sovittiin, että seuraavassa kokouksessa pohditaan sote-henkilöstötyöryhmän esityksiä, 

joita voidaan viedä johto- ja ohjausryhmien käsittelyyn. Alkuvaiheessa mennään pitkälti 

työ- ja virkaehtosopimusten mukaan. Jatkotyöskentelyä varten tiedossa pitäisi olla työnan-

tajien ja ammattijärjestöjen neuvottelijat ja sopijaosapuolet.  

 

Maria Vaittinen poistui klo 10:32. 

 

5) Työtekijän opas 

Sovittiin, että tarkennetaan työsopimuksia käsittelevää osiota siirtyvää henkilöstöä koske-

valla ohjeistuksella. Työpaikkaruokailuun ja työajanseurantaan liittyviä tietoja voi lähettää 

sihteerille. 

 

Paikallisten sopimusten osalta tulee selvittää mitä paikallisia sopimuksia on olemassa. Li-

säksi tulee neuvotella miten ja millaisena sopimukset siirretään uuteen organisaatioon. 

Sovittiin, että kerätään sote-henkilöstötyöryhmälle paikalliset sopimukset. Sopimukset voi 

toimittaa sähköpostitse sihteerille jenni.lounela@lpshp.fi.  

mailto:jenni.lounela@lpshp.fi


Keskusteltiin myös luonnostellusta omailmoitus sairausloma -ohjeesta. Erilaisiin käytäntöi-

hin on löydyttävä yhteinen linjaus. Käsitellään omailmoitus sairauslomaa (mm. päivien 

enimmäismäärä ja toistuvuuden määritelmä) seuraavassa kokouksessa. 

 

6) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 

Lapin henkilöstötyöryhmässä on käynnissä tietojen keräys. Sote Savotan henkilöstötyö-

ryhmän seuraava kokous on helmi-maaliskuussa 2017. Pertin viimeinen työpäivä Sote 

Savotassa on 12.4.2017. 

 

Lapissa käynnissä on sekä maakuntauudistus että sote-uudistus. Sote-uudistukseen on 

nimetty poliittinen ohjausryhmä ja sote-valmistelun johtoryhmä. Alaryhmiä ovat sote-

järjestäminen, sote-tuotanto ja TKI (tutkimus, kehitys ja innovaatio). Alaryhmät kokoontu-

vat ensimmäisen kerran joulukuun aikana. Poliittinen ohjausryhmä on aloittanut työskente-

lyn lokakuussa ja sen on suunniteltu jatkuvan kesäkuuhun 2017. Maakuntauudistuksen 

ajankohtaiset asiat löytyvät verkkosivulta www.lapinmaakunta.fi.  

 

Anja Huhtanen poistui 11:27.  

 

7) Muut asiat 

 Henkilöstön edustajien työaika 

Sote-asiat kuormittavat henkilöstön edustajia, työaikaa kuluu runsaasti mm. erilaisissa työ-

ryhmissä. Soili keskustelee Seija Parviaisen kanssa asiasta. 

 

 Sote-projekti, strategisten tukipalveluiden työryhmä 

Työryhmät, lukuun ottamatta strategisten tukipalveluiden työryhmää, ovat käynnistäneet 

työskentelyn. Strategisille tukipalveluille varsinaista työryhmää ei ole perustettu, vaan pro-

jektipäällikkö Seija Parviainen vastaa aihealueesta. Tukipalvelut ovat kuitenkin keskeises-

sä asemassa toiminnan sujuvuuden kannalta.  

 

8) Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 3.1.2017 klo 13 Juurakossa. Kutsutaan myös Länsi-Pohjan 

sote-projektin projektipäällikkö Seija Parviainen kokoukseen. 

 

http://www.lapinmaakunta.fi/


9) Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:11. 


