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Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä (HJTV), kokous 1/2017
Aika:
Paikka:

ke 8.3.2017 klo 13-16
Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto, Frami C-osa, 4. krs
(Kampusranta 9, Seinäjoki)

Osallistujat:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Jarmo Lusa
Leena Mäkirintala, varajäsen Pasi Ruuttila, kokouksen sihteeri
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, varajäsen Leila Korpilahti
Hannu Puranen
Jouko Huhta-Halkola
Palkansaajajärjestö Pardia
Esa Isosaari
Jukka Saari
Etelä-Pohjanmaan SOTEMAKU-virkamiesryhmä
Hannele Koivisto, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, pj
Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto
Mika Soininen, ELY-keskus
Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jouni Nummi, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Leena Tuohimaa-Kari, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
Harri Setälä, varajäsen Petri Järvensivu, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kari Nuuttila, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Tarja Penninkangas, Järvi-Pohjanmaan perusturva
Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Raija Ranta, Seinäjoen kaupunki
Piia Aro, Lapuan kaupunki
Heidi Ojala, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Tytti Luoto, Ilmajoen kunta
sekä Kari Jokinen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Muutosjohtajat:
Harri Jokiranta, Etelä-Pohjanmaan SOTE
Johanna Sorvettula, Etelä-Pohjanmaan liitto
Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaan liitto
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1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat
Todetaan läsnäolijat ja hyväksytään asialista.
Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 13.02. Puheenjohtaja piti
nimenhuudon ja osallistujat esittelivät itsensä, osallistujalista on muokattu tämän mukaan.
Hyväksyttiin asialista.
2. Sihteerin valinta
Valitaan kokoukselle sihteeri. Päätetään muistion hyväksymis- ja julkaisukäytännöistä.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pasi Ruuttila. Päätettiin, että tehdään tämä muistio kahden
vuorokauden sisällä. Muistiota voi kommentoida kahden vuorokauden ajan ja tarvittaessa se korjataan. Virkamiesryhmän 6.3.2017 päätöksen mukaisesti muistio julkaistaan EteläPohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen verkkosivuilla (ep2019.fi). Virkamiesryhmän jäsenet lähettävät valmiin muistion oman organisaationsa pääluottamusmiehille sekä henkilöstövastaaville.
3. Henkilöstöjärjestöjen rooli valmistelussa
Henkilöstöjärjestöjen edustajien kokouksessa 9.11.2016 todettiin, että viralliset ytmenettelyt käydään kussakin luovuttavassa organisaatiossa ja kussakin vastaanottavassa
organisaatiossa (maakunta, maakunnan liikelaitos, maakunnan omistamat yhtiöt, valtakunnalliset palvelukeskukset). SOTE- ja maakuntauudistuksen valmistelun aikainen ytryhmä päätettiin koota pääsopijajärjestöittäin. Uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden johtavista viranhaltijoista koostuva virkamiesryhmä varajäsenineen osallistuu kokouksiin työnantajan puolelta. Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmällä ei kuitenkaan ole
virallista yhteistoimintaroolia.
Käytiin keskustelua tämän HJTV-ryhmän roolista ja henkilöstön roolista uudistuksen valmistelussa. Valmisteluryhmiä on täydennetty edelleen henkilöstön edustajilla. Henkilöstöjärjestöt tekivät esityksen, jossa esitettiin lisäedustajia valmisteluryhmiin ja henkilöstön lisäedustajia saatiin ryhmiin. Siirtyvää henkilöstöä koskeva tiedonkeruu ei ole varsinaisesti vielä maakunnassamme alkanut, KT Kuntatyönantajalta on tulossa tänä vuonna tästä tiedonkeruusta ohjeistusta ja mahdollisesti myös tiedonkeruujärjestelmä.
4. SOTE- ja maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Muutosjohtajat esittelevät uudistuksen ajankohtaiset asiat.
Muutosjohtajat Johanna Sorvettula ja Heli Seppelvirta esittelivät uudistuksen ajankohtaista
tilannetta. Heidän esityksensä ovat tämän muistion liitteenä. Käsiteltiin samassa yhteydessä keskustellen asialistan kohtia 4, 5 ja 7.
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5. Väliaikaisen SOTE-kuntayhtymän perustaminen
SOTE-työvaliokunta on tehnyt 9.12.2016 esityksen, että Etelä-Pohjanmaan SOTEintegraation järjestäminen ja tuottaminen yhtenäisin toimintavoin ja perustein on
on tarkoituksenmukaista aloittaa kuntayhtymänä 1.1.2018. Kuntayhtymän
toteutus uudistuksen vaiheistamisena takaa hallitun prosessin.
Menettelyn ei katsota muodostavan päällekkäisyyksiä maakunnalliselle SOTEMAKUvalmistelulle. SOTE-kuntayhtymän perustaminen varmistaa lakiluonnoksen
21.12.2016 mukaisen maakunnan liikelaitoksen jouhevan käynnistymisen
SOTE-palvelujen osalta 1.1.2019 sekä suoranvalinnan piiriin kuuluvien
tehtäväkokonaisuuksien hallitun jatkokehittämisen ja siirtämisen maakunnan
osakeyhtiöön/osakeyhtiöihin maakunnan perustamisen yhteydessä.
SOTEMAKU-johtoryhmä on 10.2.2017 päättänyt, että maakunnallisen SOTE-kuntayhtymän
valmistelu ja perustamistoimet aloitetaan keväällä 2017 siten, että kuntayhtymä voi aloittaa toimintansa 1.1.2018.
Tiedotettiin että virkamiesryhmän edellisessä kokouksessa 6.3.17 päätettiin yksimielisesti
esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle (SOTEMAKU-johtoryhmän seuraava kokous on 17.3.2017),
että väliaikaisen SOTE-kuntayhtymän valmistelu keskeytetään, sen oli tarkoitus aloittaa
1.1.2018. Eri kunnilta ei tullut tähän hankkeeseen riittävää tukea tässä vaiheessa. Kuitenkin
työnimellä ”EP Sote Oy” oleva hanke on edelleen saanut riittävää tukea valmistelussa ja
sen valmistelu jatkuu. Tavoitteena olisi saada tämä maakunnan omistama osakeyhtiö/osakeyhtiöt valmiiksi ennen asiakkaiden listautumisen alkua 11/2018, jotta se olisi toimintakykyinen ja kilpailukykyinen toiminnan muuttuessa tuolloin.

6. SOTE-palvelurakenne
Uudistuksen valmisteluaikataulu on tiukka. Jotta SOTE-toiminnan kokonaisuus voidaan
varmistaa osana maakunnan liikelaitosta, SOTEMAKU-johtoryhmä on 10.2.2017 päättänyt
muodostaa SOTE-palvelurakenteen operatiivisen kokonaisuuden alkuvaiheessa olemassa
olevan yhteistoiminta-aluerakenteen sekä Lapuan ja Seinäjoen kaupunkien mukaisesti.
Näin Etelä-Pohjanmaan maakunta muodostaa yhden hallinnollisen palvelualueen ja palvelukokonaisuuksissa voidaan hyödyntää nykyisiä yhteistoiminta-alueiden sekä Lapuan ja
Seinäjoen kaupunkien ratkaisuja ja käytäntöjä sekä sovittaa koottavat palvelut. Palvelut
ja työpaikat turvataan elinvoimaisen Etelä-Pohjanmaan koko alueella palvelutarve huomioiden.
Käytiin keskustelua SOTE-palvelurakenteesta, haasteena suunnittelulle ovat lainsäädännön keskeneräisyys ja maakunnan uusien hallintorakenteiden puuttuminen.
7. Tukipalvelut Oy:n valmistelu
Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri käyvät kuntien kanssa keskustelua valmistelun aloittamisesta maakunnan ja kuntien yhteisesti omistamasta Tukipalvelut Oy:stä. Esitys perustamisesta on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun aikana. Kunnat
ja yhteistoiminta-alueet ovat nimenneet edustajansa valmisteluryhmään. Maakunta ja
kunnat sekä mahdollisesti valtio saavat in-house aseman. Tarkoituksenmukaista on tehdä
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tukipalvelut yhdessä, jotta toiminta kaikkien organisaatioiden osalta on taloudellista ja jotta työpaikat ja osaaminen säilyvät maakunnassa.
Tukipalvelut Oy:n valmistelun informaatiotilaisuus pidetään ke 29.3.2017 klo 9.00, Seinäjoen
keskussairaala.
Todettiin, että Tukipalvelut Oy:n valmistelu jatkuu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja SOTEMAKU strategisten tukipalveluiden työryhmien kanssa. Tukipalvelut Oy:n
valmistelun informaatiotilaisuus pidetään Seinäjoen keskussairaalassa, ke 29.3.2017 klo
9.00.
8. Kevään kokouskalenteri
Sovitaan seuraavat kokoukset kesäkuun loppuun asti. Tavoitteena synkronoida ne virkamiesryhmän kokousaikatauluun, joka on 10.4., 9.5. ja 9.6.
Sovittiin, että seuraaviin kokouksiin voi lähettää etukäteen kysymyksiä muutosjohtajille ja
kopiona HJTV-ryhmän puheenjohtajalle. Seuraavat kokoukset ovat ke 19.4 klo 13-15 (kysymykset viimeistään 7.4 mennessä), ke 17.5 klo 13-15 (kysymykset viimeistään 5.5. mennessä) ja ti 20.6 (kysymykset viimeistään 9.6 mennessä). Sovittiin, että henkilöstöjohtaja Kari
Jokinen (EPSHP) pitää esityksen seuraavassa kokouksessa ke 19.4, jossa hän kertoo valtakunnallisesta sopimustilanteesta. Mahdollisuuksien mukaan kokoukset pidetään Maakuntasalissa.
9. Muut asiat.
Muita asioita ei ollut.
10. Tiedoksi esitettävät asiat
Maakuntahallituksen päätös 20.2.2017 § 11: Maakuntahallitus käynnistää väliaikaishallintoa koskevat sopimusneuvottelut voimaanpanolain mukaisesti.
Siirtyvää henkilöstöä koskevien tietojen kerääminen ei varsinaisesti ole vielä käynnistynyt
maakunnassamme.
Valtakunnallisten muutosjohtajien kirje, josta ilmenee henkilöstön siirtymistä koskevien valmistelutoimenpiteiden alustava aikataulu, liite 1.
Keskustelut pelastustoimen ja ensihoidon tehtävien yhteensovittamisesta ovat käynnissä.
Uutiskirjeen käyttöönotto. Aloitus henkilöstötiedotukseen painottuen. Viestintäryhmä on
aloittamassa uutiskirjeen julkaisua.
Valtakunnallisten muutosjohtajien Sinikka Salon ja Pauli Harjun maakuntakierros Kurikan
Jalasjärvellä (Sedu Aikuiskoulutus, ent. JAKK) pe 24.3.2017. Tilaisuuden ohjelma, liite 2.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti kaikkia ja päätti kokouksen klo 15.03.

