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1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 13:04. Sihteerinä toimi Jenni Lounela.  

 

2) Edellisen kerran muistio 

Edellisen kokouksen muistio on toimitettu ryhmälle sähköpostitse. Muistio hyväksyttiin 

muutoksitta. 

 

3) Ryhmälle annettu uusi toimeksianto koskien henkilöstö- ja taloushallintoa 

Sote-johtoryhmän 3. kokouksessa 14.12.2016 on päätetty, että henkilöstötyöryhmää vah-

vistetaan kuntien ja shp:n talousjohtajilla: tehtäväksi annettiin tehdä esitys henkilöstö- ja 

taloushallinnon järjestämisestä tulevalle uudelle orgaanille helmikuun loppuun mennessä 

(järjestelmät, tva- aikataulutuksen sopiminen, siirtymäajat, kuntiin jäävä työpanos). (Johto-

ryhmän muistio 

www.lpshp.fi/media/sote_projekti/muistiot/muistio_johtoryhma_20161214.pdf)   

 

Toimeksianto herätti runsaasti keskustelua. Henkilöstötyöryhmä esittää, että uusia talous- 

ja henkilöstöhallinnon järjestelmiä ei hankita, vaan valitaan olemassa olevista (esim. Pro-

Economica ja Aditro) laajennettava järjestelmä. Tarvittaessa voidaan pyytää tietojärjestel-

mätoimittajat esittelemään laajennusmahdollisuuksia. Voidaan myös pohtia aluksi käytet-

tävän kahta järjestelmää, huomioiden että uuden organisaation ensimmäinen palkanmak-

su on jo 15.1.2018. Aikataulua pidetään äärimmäisen haastavana. Strategisten tukipalve-
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lujen osalta kehitys pitäisi edetä eturintamassa (väh. 6 kk). Pitkälle tähtäävä suunnittelu on 

ehdottoman tärkeää esimerkiksi mahdollisten perustuslakimuutosten vuoksi. Henkilöstö-

työryhmä toivoo, että kunnilta saataisiin viralliset linjaukset strategisten tukipalveluiden 

osalta mahdollisimman pian. Tämä helpottaisi henkilöstö- ja taloushallinnon suunnittelua. 

Sovittiin että taloushallinnon tiedot kerätään ja käsitellään henkilöstötyöryhmän seuraa-

vassa kokouksessa. 

 

Taloushallinnon osalta uuteen organisaatioon siirryttäessä valmisteltuna tulee olla mm. 

yhtiömuoto, organisaatiorakenne, kustannuspaikat, ohjelmistovalinta, laskutus ja reskont-

ra, tilikartta ja pankkitilit, ovt-osoitteet, tyvi, lähtörahoitustilanne, loma-ajan palkat, eläkeva-

kuutukset. Lisäyksiä voi lähettää sihteerille jenni.lounela@lpshp.fi.  

 

4) Sote-väen keskustelutilaisuudet eri organisaatioissa 

Puheenjohtaja toi henkilöstötyöryhmälle tiedoksi, että kunnissa tullaan järjestämään sote-

keskustelutilaisuuksia. Tilaisuudet koostuvat henkilöstöosiosta ja väestöosiosta. Sairaan-

hoitopiirissä järjestetään henkilöstön keskustelutilaisuus. Tilaisuuksien aikataulu on vielä 

avoin. 

 

5) Mahdollisuus osallistua seutufoorumiin 

Puheenjohtaja toi henkilöstötyöryhmälle tiedoksi, että henkilöstötyöryhmän jäsenillä on 

mahdollisuus osallistua 28.2. klo 17:00 - 20:30 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditori-

ossa järjestettävään seutufoorumiin. 

 

6) Sote-henkilöstötyöryhmän toimenpide-ehdotukset 

Puheenjohtaja kävi läpi henkilöstöasioiden valmisteluraporttiin luonnosteltuja henkilöstö-

työryhmän toimenpide-ehdotuksia. Ehdotukset viedään sote-projektin johtoryhmälle. Tar-

kennuksia ja lisäyksiä voi lähettää sihteerille jenni.lounela@lpshp.fi. 

 

Henkilöstötyöryhmän toimenpide-ehdotukset ovat seuraavat: 

Henkilöstön siirtymisen periaatteet ja sijoittaminen 

 Valmistellaan siirtosopimusluonnospohja 

 Järjestetään yhteistoimintalain mukaiset yt-tilaisuudet 
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 Selvitettävä miten henkilöstön eläke- ja vakuutusasiat ovat nyt järjestetty, ja suunni-
teltava miten ne jatkossa järjestetään 

Uuden sote-organisaation rakenne ja henkilöstö 

 Perustetaan työryhmä organisaation aloittaessa toimintansa, joka käsittelee uudel-
leensijoitusasioita 

 Tarkastellaan uuden organisaation tarvitsemat henkilöstöresurssit, onko uudelleen-
sijoitustarpeita ja löytyykö uudelleensijoitettavien joukosta henkilöitä, joita tarvitta-
essa voidaan sijoittaa vapautuviin tehtäviin 

 Muutosvaiheessa ilmoitetaan henkilöstöhallintoon vapautuvat tehtävät sekä uudel-
leensijoituksen tarpeessa olevat työntekijät 

Strategiset tukipalvelut 

 Heti kun päätökset on tehty, valitaan henkilöhallinnan järjestelmät ja valmistellaan 
niihin liittyvät laajennukset ja muut toimenpiteet 

 Henkilöstöpalvelujen tuleva henkilökunta alkaa työskennellä yhdessä kesällä 2017 

 Lisätään henkilöstöhallinnon järjestelmään henkilökunta ja heidän tiedot, ja varmis-
tetaan, että HR-järjestelmässä on organisaatiorakenteen mukaisesti esimiehet ja 
heidän henkilökuntansa 

 Esimiehet ja henkilökunta koulutetaan käyttämään HR-järjestelmää 

Paikalliset työ- ja virkaehtosopimukset 

 Sovittava ketkä toimivat työnantajan neuvottelijoina ja ketkä työntekijöiden edustaji-
na neuvoteltaessa henkilöstöön liittyviä asioita, selvillä viimeistään kesällä 2017 

Henkilöstöetuudet 

 Sovitaan henkilöstöetuudet ja valmistellaan tarvittavat ohjeistukset 

 

7) Henkilöstöä koskeva tiedonkeruu 

Länsi-Pohjan sote-projektin valmistelutyöryhmät keräävät tiedot vakituisesta henkilöstöstä 

vuoden 2017 alun tilanteen mukaan. Tietojen keräys tapahtuu perusturvajohtajien tai vas-

taavien kautta, excel-taulukkopohjat on toimitettu asianosaisille sähköpostitse. Täydenne-

tyt taulukot pyydetään toimittamaan myös henkilöstötyöryhmän sihteerille jen-

ni.lounela@lpshp.fi. Epäselvää oli, kerätäänkö myös eläköitymistietoja vakituisten vakans-

sien lisäksi. Tarkennuksia voi kysyä Seija Parviaiselta. 

 

8) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 

mailto:jenni.lounela@lpshp.fi
mailto:jenni.lounela@lpshp.fi


Edellisen Lapin henkilöstötyöryhmän kokouksen jälkeen Pertti on jatkanut tietojen kerää-

mistä ja koostamista. Länsi-Pohjan osalta tietoja ei tarvitse erikseen Pertille toimittaa, vaan 

hän saa ne Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmän kautta. 

 

9) Kevan eläkeinfo 

Birgitta Moisala Kevasta on tulossa pitämään eläkeinfoa Kemiin. Alustavasti hänen kans-

saan on sovittu toukokuusta. Moisala voi samalla käydä myös muissa kunnissa. Kiinnos-

tusta on ainakin Ylitorniolla, Torniossa, Keminmaassa ja Tervolassa. 

 

10) Muut asiat 

 Henkilöstön edustajien työaika 

Soili ottaa asian esille seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa 4.1.2017. 

 

11) Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään perjantaina 3.2.2017 klo 9 Juurakossa. 

 

Sihteeri Jenni Lounelalle voi lähettää mahdollisimman pikaisesti yhteenvedon tekoa varten 

sähköpostitse jenni.lounela@lpshp.fi kerättäviä tietoja/materiaaleja: 

- Henkilöstö- ja taloushallinnon tiedot: työntekijöiden määrä, käytössä olevat tietojär-
jestelmät 

 

12) Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 14:48. 

mailto:jenni.lounela@lpshp.fi

