
Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä 

 

Aika: 23.5.2017 

Paikka: Juurakko 

Paikalla: Anja Huhtanen, Aino-Maija Juusola, Pirkko Kallaanvaara, Jani Koskela, Juha 

Torvinen, Soili Vesterinen, Pia Vittaniemi, Jenni Lounela (sihteeri) 

Poissa: Katja Eklund, Marja-Leena Erkheikki, Johanna Majamäki, Merja Michelsson, Maria 

Vaittinen 

 

 

1) Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 

Puheenjohtaja Soili Vesterinen avasi kokouksen klo 10. Kokouksen sihteerinä toimi Jenni 

Lounela.  

 

2) Edellisen kerran muistio 

Edellisen kokouksen muistioon ei huomautettavaa. Hyväksytyt muistiot on luettavissa Län-

si-Pohjan sote-projektin nettisivuilla: www.lpshp.fi/fi/ajankohtaista-3/lansi-pohjan-sote-

projekti/valmistelutyoryhmat/henkilosto. 

 

3) Länsi-Pohjan sote-tilanne 

Yhteisyrityksen kilpailuttamiseen on meneillään ilmoittautumismenettely, jonka määräaika 

päättyy maanantaina 29.5.2017 klo 14. Lisäkysymyksiä on tullut runsaasti ja PTH-yksikkö 

tarjouspyynnön tekijänä vastaa kysymyksiin ja hoitaa asiaa eteenpäin. Päätökset mahdol-

lisesta yhteisyrityksen perustamisesta tehdään juhannuksen jälkeen. Jos muodostetaan 

yhteisyritys, siirtyy sairaanhoitopiiristä ja kunnista henkilöstöä yhteisyritykseen. Tällöin 

kunnista ne sote-toiminnot, jotka eivät siirry yhteisyritykselle, siirtyvät sairaanhoitopiirille 

vuonna 2018.  

Sairaanhoitopiirissä on YT-neuvottelu pidetty ja siellä on käyty läpi asioita, joita sillä hetkel-

lä on tiedetty, samoin osissa kuntia.  Soili on pitänyt henkilöstöinfoja, joissa on käynyt noin 

160 henkilöä.  

 

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


4) Yhteistoimintamenettely-ohjeistus 

Puheenjohtaja esitteli luonnostelemaansa yhteistoimintamenettely-ohjeistusta, joka on 

toimitettu sote-henkilöstötyöryhmän jäsenille kokouskutsun ohessa. Henkilöstötyöryhmä 

piti ohjeistusta hyvänä ja tarpeellisena, ja eri organisaatioissa toivotaankin käytettävän 

samaa sabluunaa yt-menettelyn läpiviennissä.  

 

5) Henkilöstön siirtoa ja palkkahallintoa valmistelevan työryhmän kuulumiset 

Toimintansa on käynnistänyt maakunnan henkilöstön siirtoa ja palkkahallintoa valmistele-

va työryhmä. Soili toimii työryhmän puheenjohtajana ja projektipäällikkö Marja Perälä ryh-

män sihteerinä. Työryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 7.4.2017 ja se työstää vä-

liaikaishallintoa varten koko Lapin maakunnan osalta työsuunnitelmaa. Suunnitelma val-

mistuu toukokuun 2017 loppuun mennessä. Työryhmän kokoustiedotteet ovat luettavissa 

verkossa www.lapinmaakunta.fi -sivustolla. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran viikolla 

22. 

Pertti Hemmingin keräämät henkilöstötiedot on toimitettu NHG:lle käsiteltäväksi, mutta 

niistä ei ole vielä saatu vastausta. Sote Savotta -hanke päättyy elokuussa. 

Väliaikaishallintoon ollaan nimeämässä edustajia seutukunnista, sairaanhoitopiireistä, Kol-

peneelta, saamelaiskäräjiltä sekä valtion instansseista. Edustajistossa on huomioitava su-

kupuolten tasa-arvo sekä eri alojen edustajuus.  Väliaikaishallinnon työskentely on suunni-

teltu alkavan 1.7.2017. Maakuntavaalit järjestetään tammikuussa 2018 ja maakuntaval-

tuuston toiminnan on tarkoitus käynnistyä maaliskuussa 2018.  Yhteistoimintaelin peruste-

taan maakuntaan mahdollisesti jo kesällä 2017. 

 

6) Muut asiat 

 Henkilöstösiirtosopimus  

Puheenjohtaja esitteli lyhyesti luonnostelemaansa henkilöstösiirtosopimusta. Luonnos toi-

mitetaan sote-henkilöstötyöryhmän jäsenille tiedoksi ja kommentoitavaksi. Pyyntönä on, 

ettei sitä jaeta eteenpäin, koska se on luonnos.  

 Jutta Jylhän diaesitys eläkeasioista 

http://www.lapinmaakunta.fi/


Puheenjohtaja kävi läpi Kevan Jutta Jylhän diaesityksen ”Keskeisiä asioita yhtiöittämisissä 

ja ulkoistamisissa”. Esitys toimitetaan sote-henkilöstötyöryhmän jäsenille tiedoksi tämän 

kokousmuistion liitteenä.  

 Pohjois-Pohjanmaan henkilöstötyöryhmä 

Juha Torvinen kertoi Pohjois-Pohjanmaalla toimivan henkilöstötyöryhmän sekä työjaoston 

toiminnasta. Työryhmä on kerännyt henkilöstöstä tietoja samoin kuin Länsi-Pohjan sote-

henkilöstötyöryhmäkin. ICT-asiat ja niiden järjestäminen ovat nousseet pinnalle myös Poh-

jois-Pohjanmaalla. 

 Kevan eläkeinfo 31.5. Torniossa 

Anja lähettää Tornion Keva-tilaisuuden ajan Soilille, joka puolestaan ilmoittaa sen sairaan-

hoitopiirin viikkotiedotteeseen. 

 

7) Seuraava kokous 

Sovitaan mahdollinen seuraava kokousaika elokuulle, mikäli yritysasia etenee. Muussa 

tapauksessa ei tarvetta kokoontua. 

 

8) Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11:30. 


