
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 3.2.2017 

Paikka: Juurakko 

Paikalla: Katja Eklund, Marja-Leena Erkheikki, Pertti Hemminki, Anja Huhtanen (saapui klo 

10:30), Jani Koskela, Johanna Majamäki, Saara Aitomaa (Allan Mikkolan vara), Juha Tor-

vinen, Soili Vesterinen, Anne Vuorjoki, Teija Parkkinen (Pia Vittaniemen vara), Keijo Ylita-

lo, Jenni Lounela (sihteeri),  

Poissa: Pirkko Kallaanvaara, Allan Mikkola, Marita Seppälä, Maria Tähtinen, Maria Vaitti-

nen, Pia Vittaniemi, Merja Michelsson 

 

 

1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 9:01. Soili esitteli sote-

henkilöstötyöryhmän toimintaa uusille osallistujille. Kokouksen sihteerinä toimi Jenni Lou-

nela.  

 

2) Edellisen kerran muistio 

Edellisen kokouksen muistio on toimitettu ryhmälle sähköpostitse.  

Mikäli seutufoorumiin tulee erillinen kutsu, toimitetaan tämä sote-henkilöstötyöryhmän jä-

senille.  

Soili on keskustellut henkilöstön edustajien työajasta Seija Parviaisen kanssa. Seijan nä-

kemys on, että järjestöjen on syytä tehdä esitys edustajien työajasta. Esityksen käsittelee 

projektin johto- ja/tai ohjausryhmä.  

Muistio hyväksyttiin. Hyväksytyt muistiot on luettavissa Länsi-Pohjan sote-projektin net-

tisivuilla: www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-

projekti/valmistelutyoryhmat/henkilosto.  

 

  

http://www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti/valmistelutyoryhmat/henkilosto
http://www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-projekti/valmistelutyoryhmat/henkilosto


3) Henkilöstö- ja taloushallintoa koskeva toimeksianto 

Toimeksianto herätti jälleen paljon keskustelua. Puheenjohtaja on keskustellut asiasta Sei-

ja Parviaisen kanssa, ja tärkeää on nyt saada henkilöstötyöryhmän esitys siitä, miten hen-

kilöstö- ja taloushallinto tulisi uudessa organisaatiossa järjestää 1.1.2018 alkaen.  

Ostopalvelu henkilöstö- ja taloushallinnon osalta on koettu ongelmalliseksi, koska tällöin 

henkilöstö- ja taloushallinto ei ole samoissa tiloissa muun toiminnan kanssa. Sote-

henkilöstötyöryhmän enemmistön kanta on, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ottaa henki-

löstö- ja taloushallinnon järjestämisen hoidettavakseen ja käyttää nyt käytössä olevia tieto-

järjestelmiään lisättynä niillä kuntien järjestelmillä, joita sairaanhoitopiirissä ei ole käytössä. 

Aikataulu koetaan hyvin haasteelliseksi. Siirtymävaiheeseen, tietojen siirtoon ja valmiste-

luun on ehdottomasti varattava lisäresursseja, vähintään yksi vastuuhenkilö sekä talous-, 

henkilöstö- että tietohallinnon puolelle. Siirtoa varten on oltava tiedossa siirtyvien henkilöi-

den tarkka määrä. 

Kuntien valtuustot kokoontuvat 24.4.2017 päättämään Länsi-Pohjan sotesta.  

 

4) Henkilöstöasioiden valmisteluraportti ja mahdolliset uudet toimenpide-

ehdotukset 

Puheenjohtaja kävi läpi henkilöstöasioiden valmisteluraportin ja siihen edellisen kokouksen 

jälkeen tehdyt lisäykset. Valmisteluraportin osa, joka käsittelee henkilöstö- ja taloushallin-

non henkilöstöä ja tietojärjestelmiä toimitetaan henkilöstötyöryhmän jäsenille sähköpostit-

se tarkistettavaksi. Kommentit ja korjaukset/lisäykset pyydetään lähettämään sihteerille 

jenni.lounela@lpshp.fi viimeistään ma 20.2.2017. Koko henkilöstöasioiden valmistelura-

portti lähetetään kommentoitavaksi kun korjaukset on saatu lisättyä.  

 

5) Sote-väen keskustelutilaisuudet eri organisaatioissa 

Keskustelutilaisuuksien ajankohdat löytyvät sote-projektin nettisivuilta: 

www.lpshp.fi/media/sote_projekti/tiedotteet/projektin_tiedote_tilaisuuksista_20170201.pdf. 

Keskustelutilaisuuksia varten henkilöstöasioista valmistellaan PowerPoint-esitys, joka lä-

hetetään henkilöstötyöryhmän jäsenille kommentoitavaksi, huomioiden että ensimmäinen 

keskustelutilaisuus on 13.2.2017. Puheenjohtaja toivoo, että henkilöstötyöryhmän jäsenet 

osallistuvat mahdollisuuksien mukaan sote-väen keskustelutilaisuuksiin. 

mailto:jenni.lounela@lpshp.fi
http://www.lpshp.fi/media/sote_projekti/tiedotteet/projektin_tiedote_tilaisuuksista_20170201.pdf


6) Kevan eläkeinfo 

Birgitta Moisala on Meri-Lapissa 31.5. ja 1.6. Sovittiin alustavasti, että  

 31.5. eläkeinfotilaisuudet ovat Ylitorniolla ja Torniossa, Marja-Leena sopii tarkem-
min Birgitan kanssa 

 1.6. Kemissä (iltapäivä), Soili sopii Birgitan kanssa 

Tilaisuuksista tiedotetaan lisää aikataulun varmistuessa. 

 

7) Lapin henkilöstötyöryhmän kuulumiset (Pertti Hemminki) 

Pertti on valmistellut koko maakuntaa varten yt-menettelyohjeen. Lapin henkilöstötyöryh-

mä kokoontuu mahdollisesti helmi-maaliskuussa, mikäli on konkreettisia asioita käsiteltä-

vänä. Hanke päättyy elokuussa, Pertti työskentelee projektissa huhtikuun alkupuolelle, 

minkä jälkeen pitää kertyneet lomat. Pertti pyrkii työstämään kerätyt tiedot niin, että ne 

ovat tulevan väliaikaishallinnon käytettävissä.  

 

8) Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

9) Seuraava kokous 

Alustavasti seuraavaksi kokousajaksi sovittiin perjantai 24.3.2017 klo 9 Juurakko.  

 

10) Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11:14. 


