PÖYTÄKIRJA 17.8.2017

Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017
Aika: to 17.8.2017 klo 13–14.30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali
(Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros)
Osallistujat: Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Jarmo Lusa
Pasi Ruuttila
Sanna Puumala
Eeva Kopposela
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry
Marita Säynäjoki
Vesa Maunuksela
Mikko Koivuluoma
Kunta-alan unioni ry
Reijo Keski-Hynnilä
Marja Niemi
Hannu Puranen
Jouko Huhta-Halkola
Palkansaajajärjestö Pardia
Esa Isosaari
Jukka Saari
Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-virkamiesryhmä
Hannele Ridanpää, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, pj
Asko Peltola, valmistelujohtaja
Mika Soininen, ELY-keskus
Harri Setelä, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Jouni Nummi, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Leena Tuohimaa-Kari, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Kari Nuuttila, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tanja Penninkangas, Järvi-Pohjanmaan perusturva
Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Raija Ranta, Seinäjoen kaupunki
Piia Aro, Lapuan kaupunki
Antti Perkkalainen, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Tytti Luoto, Ilmajoen kunta
Kari Jokinen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Muutosjohtajat/Vastuuvalmistelijat:
Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan SOTE
Johanna Sorvettula, Etelä-Pohjanmaan liitto
Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaan liitto
Kaija Metsänranta, Henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Hannele Ridanpää avasi kokouksen.
Päätösehdotus:
Valitaan kokoukselle sihteeri ja todetaan läsnäolijat.
Hyväksytään esityslista.
Päätös
Valittiin kokouksen sihteeriksi Marita Säynäjoki
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin kokouksen asialista

2. SOTE- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Käydään läpi uudistuksen ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus:
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.
Päätös
Valmistelujohtaja Asko Peltola esitteli ajankohtaiset muuttuneet aikataulut ja valmistelun tilanteen maakunnan
osalta. Muutosjohtaja Johanna Sorvettula esitteli ajankohtaisia asioita mm. TAHE:n ja ICT tilanteesta, sekä
henkilöstön siirtymiseen ja tiedonkeruuseen liittyvistä aikatauluongelmista / muutoksista.
Asko Peltolan esitys liitteenä.
Käytiin keskustelua ja merkittiin asiat tiedoksi.

3. HJTV-ryhmän toiminta ja siihen kohdistuvat odotukset

Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulon siirtyminen edellyttää, että käydään keskustelu Henkilöstöjärjestöjen
tiedonvaihtoryhmän toiminnasta.
Päätösehdotus:
Käydään keskustelu HJTV-ryhmän toiminnasta ja siihen kohdistuvista odotuksista muuttuneessa
valmistelutilanteessa. Päätetään jatkotyöskentelystä ja aikatauluista.
Päätös
Käytiin keskustelua muuttuneesta tilanteesta ja VATEN roolista sekä virallisen yhteistoimintaelimen käynnistymisen
ajankohdasta. Mahdollista voisi olla maakunnallisesti päättää jo aiemmasta käynnistymisestä.
Puheenjohtaja muistutti sovitusta käytännöstä, että henkilöstöjärjestöjen kysymykset lähetettävä puheenjohtajalle
mielellään viikkoa ennen kokousta.
Merkittiin asiat tiedoksi.
4. Henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelijan esittäytyminen

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan 15.6.2017 § 3 valinnut uudistuksen vastuuvalmistelijat.
Henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelijaksi nimettiin hallintojohtaja Kaija Metsänranta Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymästä.
Kaija Metsänranta esittäytyy sekä antaa katsauksen valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta sekä tulevan syksyn
suunnitelmista.
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelijan esittäytyminen sekä tilannekatsaus.
Päätös
Henkilöstöhallinnon vastuuvalmistelija Kaija Metsänranta oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Muutosjohtaja
Johanna Sorvettula esitteli asian liitteenä olevan materiaalin pohjalta.

Merkittiin tiedoksi.

5. Tiedoksi esitettävät asiat
- Maakuntauudistuksen uusi aikataulu siirtää väliaikaishallinnon käynnistymistä Maan hallitus päätti
neuvottelussaan 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.
Maakuntavaalit järjestetään loka-kuussa 2018.

Maakuntauudistuksen virallisen väliaikaishallinnon käynnistyminen siirtyy uuden aika-taulun myötä kesäkuuhun
2018. Etelä-Pohjanmaalla väliaikainen valmistelutoimielin järjestäytyi jo kuluvan vuoden keväällä, sillä
väliaikaishallinnon oli määrä käynnistyä syyskuussa.
Väliaikainen valmistelutoimielin tekee päätöksiä uuden maakunnan puolesta uuden aikataulun mukaan 1.6.2018–
31.12.2018, seitsemän kuukauden ajan. Uudet maakuntavaltuustot ja -hallitukset järjestäytyvät vuoden 2019
alusta.
Etelä-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin jatkaa viivästyksestä huolimatta työskentelyään valmistelevana
ja keskustelevana elimenä, jonka tavoitteena on hakea maakunnan yhteistä näkemystä uudistukseen liittyvistä
asioista.
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi 9.8.2017 järjestetyssä kokouksessaan puheenjohtajakseen Isojoen
kunnanjohtaja Linda Leinosen, 1. varapuheenjohtajaksi Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen ylijohtaja Mika Soinisen
ja 2. varapuheenjohtajaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäen.
- KT-yhteyshenkilötiedote 21.6.2017: Lomapalkkavelka

”Hallituksen esityksen mukaan joulukuun 31 päivään 2018 mennessä erääntyneestä lomapalkkavelasta vastaa
maakunta. Lomapalkkavelka siirtyy maakunnille, mutta kunnilta ja kuntayhtymiltä ei siirry lomapalkkavarauksia
maakuntien taseisiin. Tämä lomapalkkavelka tullaan rahoittamaan osana maakuntien yleiskatteista rahoitusta eli
laskennallisena.
Jotta tulevien maakuntien taloutta pystyttäisiin arvioimaan mahdollisimman tarkasti, KT suosittelee, että
työnantajat tekevät vuosilomasuunnitelmat siten, että henkilöstöllä on mahdollisuus pitää kertyneet vuosilomansa
pois eikä uusia vuosilomia tarvitse siirtää säästövapaiksi.”
Päätösehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Käytiin keskustelua säästövapaista ja eri käytännöistä organisaatioiden välillä maakunnassamme. Todettiin KVTES
määräykset säästövapaista.
Merkittiin asiat tiedoksi.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia kello 14:12.
Seuraava kokous sovitusti 20.9.2017 kello 14:00 Maakuntasalissa.
Puheenjohtaja

Hannele Ridanpää

Sihteeri

Marita Säynäjoki

