YHTEISTYÖRYHMÄ

PÖYTÄKIRJA
Aika

11.6.2018 klo 9.05 – 10.30

Paikka

Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä (Hietasaarenkatu 6, Vaasa)

Läsnäolijat
Henkilöstön edustus

Varsinainen jäsen

JUKO

Tuija Kivioja

x

Heli Ylihärsilä

-

Julkisen alan unioni ry

Maria Holmstedt-Lehtinen

x

Seija Paakkinen

-

KoHo

Kim Yli-Pelkola

x

Anne Humalamäki

-

AKAVA

Eeva Kopposela

x

Kimmo Riusala

-

STTK

Anne Ojanperä

x

Vesa-Pekka Simula

-

Maku-valmistelijat

Kaj Suomela, puh.joht.

x

Varpu Rajaniemi, varapj.

x

Sote-valmistelijat

Jukka Kentala, poistui klo 9.25

x

Marina Kinnunen

-

Henkilöstöasiain valmistelijat

Päivi Berg, siht.

x

Stefan Söderqvist, varasiht.

x

Ann-Charlott Gröndahl

x

Petra Fager

x

Kutsutut asiantuntijat

Varajäsen

1. Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Kaj Suomela avasi kokouksen klo 9.05
2. Todetaan läsnäolijat
- Todettiin läsnäolijat ylläolevan listan mukaiseksi.
3. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksesta
Kaj Suomela avasi maakuntauudistuksen nykytilannetta:
- Lakien sisältöihin on tulossa muutoksia mm. perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Täsmennystä
tarvitaan mm. rahoitukseen ja rahoituksen riittävyyteen, kaksikielisten palveluiden turvaamiseen, ICTkysymyksiin, mahdolliseen EU-notifiointiin jne. Asia on ollut laajasti julkisuudessa viime päivinä.
- Muutosten sisältö, käsittelyaikataulu ja lakien voimaantulo ovat tällä hetkellä avoimia kysymyksiä.
Tämä lisää epätietoisuutta ja pitkittää valmisteluvaihetta ennen uusien maakuntien ja varsinaisen
väliaikaishallinnon perustamista, maakuntavaaleja ja uudistuksen voimaanastumista.
- Lakipakettien virkamiesvalmistelu ja käsittely valiokunnissa ja myöhemmin eduskunnan täysistunnossa
jatkuu, samoin valmistelutyö maakunnissa. Pohjanmaan liitto vastaa valmistelusta, sillä uutta
maakuntaa ei voida perustaa eikä väliaikaishallinnolla ole virallista statusta.
- Valtionkorvaukset maksetaan nykyisten maakuntien vastuutahoille. Ongelma muodostuu siitä, että
valtionosuus kattaa 90 % kustannuksista ja haasteena on se, että Pohjanmaan liiton tulee kattaa itse
puuttuva 10 % osuus. Tämä edellyttää kaikkien maakuntauudistukseen liittyvien organisaatioiden
osallistumista kustannusten kattamiseen.
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Valmistelurahaa on haettu 1.6.2018 alkaen loppuvuodelle 2 M€; päätökset saataneen nopeasti.
ICT-rahoituksesta on olemassa päätös, jossa Pohjanmaan valmisteluun on myönnetty rahaa n. 2,3 M€.
Viivästynyt aikataulu heijastuu myös vastuuvalmistelijoiden rekrytointiin: valmistelurahaa on vuoden
2018 loppuun mutta 2019 osalta päätöstä ei ole olemassa.
Henkilöstön edustajien taholta nostettiin esiin kysymys, miten jatketaan, mikäli uudistus ei toteudu.
Sote-puolella on suunnitelmaa palveluiden integroinnista kuntayhtymämalliin. Maku-puolella valtion
palveluissa ei ole muita muutoslinjauksia olemassa.
Todettiin, että yksilötasolle meneviä siirtosuunnitelmia tai päätöksiä palvelurakenteista ja –yksiköistä ei
tällä hetkellä ole miltään osin olemassa. Yksilötasolle menevää tietoa ei voida kerätä eikä
henkilöstösiirroista neuvotella ennen voimaanpanolain voimaanastumista. Ainoastaan
tukipalveluyhtiöissä on tähän mennessä tapahtunut henkilöstösiirroksia ja työnantajavaihdoksia.

Jukka Kentala:
- Kertoi ajankohtaisesta tilanteesta ja kävi läpi tarkemmin perustuslakivaliokunnan lausunnon sisältöä.
- Pohjanmaan sote-valmistelussa on varauduttu eri vaihtoehtoihin, joko uudistus 1. menee läpi
suunnitellusti, 2. siirtyy eteenpäin, 3. ei toteudu lainkaan. Tällä hetkellä valmistelua jatketaan
vaihtoehdon 1 mukaisesti.
- Maakunnan kokonaisrahoituksen tilannetta on päivitetty uusien laskelmien myötä 4/2018.
Viimeisimmän laskelman myötä Pohjanmaan yleiskatteellinen rahoitus laskisi nykyisestä tasosta 54
€/asukas. Seuraavat arviot kuntien rahoituksesta annetaan syksyllä.
- Uusien maakuntien talousarvion laadinta on alkamassa. Työ on haasteellista nykyisten tietojen varassa.
- Vuokrakustannukset huolestuttavat, sillä Pohjanmaan laskelmissa vuokrat näyttävät nousevan yli 10 %
tasoon 65,3 M€. Tämä on suuri kasvu nyt maksettavaan vuokratasoon verraten ja kustannusten nousu
on ns. poissa muusta toiminnasta.
- 20 tärkeimmän palvelukokonaisuuden osalta on tarkoitus sisäisen haun kautta rekrytoida
vastuuvalmistelijoita. Aikataulu rekrytoinnin toteuttamiselle on haaste lainsäädännön ja rahoituksen
tilanteesta johtuen.
Varpu Rajaniemi: liite ”Hallintosääntö ja maakunnan palvelut”
Osallistava hallintosäännön valmistelu – Inkluderande beredning av förvaltningsstadga
- Hallintosääntö luo perustan maakunnan johtamiselle.
- Pohjanmaalla on haluttu aidosti osallistaa myös luottamushenkilöt hallintosäännön valmisteluun:
 Poliittinen viiteryhmä (myöhemmin poliittinen ohjausryhmä), väliaikainen
valmistelutoimielin, kunnan- ja kaupunginjohtajien foorumi, vastuuvalmistelijat
 Maakuntahallitus
 Muut: yhteistyöryhmä (myöhemmin yt-toimielin), muut henkilöstön edustajat,
teemaryhmien ja työryhmien puheenjohtajat ym.
- Valmistelu aloitetaan maakunta- ja sote-uudistusta koskevan lainsäädännön astuttua voimaan.
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätös 27.4.2018 hallintosäännön valmistelusta:
 Lakimies Anne Ekstrand johtaa valmistelua
 Asetettu työryhmä valmistelutyöhön:
 hallintoryhmän puheenjohtajisto Olle Gull, Stefan Söderqvist, Riitta Palmberg
 talousryhmän puheenjohtajisto Lena Nystard, Jan Finne ja Stefan Söderqvist
 Minna Uusimäki ja Victor Svarvars
 muut mahdolliset jäsenet, mahdollisuus asiantuntijakuulemisiin
 Olle Gull (VSHP) kirjoittaa hallintosäännön
Maakunnan palvelut ja järjestäminen, (kalvosarja Minna Uusimäki 8.6.2018)
- Maakunnalla on 26 pakollista ja 5 vapaaehtoista tehtäväalaa, lisäksi voi olla kuntien kanssa sovittavia
maakunnallisia lisäpalveluita.
- Palvelukokonaisuuksia on mietitty teemaryhmittäin (tarkemmin nähtävillä liitteessä)
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 Elinkeinot, työvoima ja aluekehitys -teemaryhmä (kasvupalvelut)
 Maaseutu ja ympäristöterveydenhuolto -teemaryhmä
 Maankäyttö, luonnonvarat ja liikenne -teemaryhmä
 Turvallisuus ja varautuminen- teemaryhmä
Palvelukokonaisuuksissa on käytetty alueuudistus.fi sivujen tiekartan mallipohjaa
Palvelukokonaiusuuksissa määritellään:
 toiminnan tulokset ja vaikuttavuus asiakkaille
 palvelut, suoritteet ja hankkeet
 yhteiset palvelut
 asiakkaat
 tärkeimmät palveluketjut
 yhteistyö ja rajapinnat
 henkilöstö ja määrärahat
 palvelutarpeen arviointi
Valmistelussa ja toiminnassa on eriytettävä järjestäminen ja tuottaminen.
Järjestäminen on kehittämistä, yhteistyötä ja tiedonhallintaa sekä tiedolla johtamista. Se sisältää:
 Suunnittelua ja seurantaa:
1. Palvelutarpeen arviointi
2. Palveluverkon suunnittelu
3. Palveluiden kokonaisuuden hallinta monituottajamallissa
4. Palveluintegraation varmistaminen
5. Talouden ohjaus ja rahoituksen arviointi
6. Asukkaiden osallisuuden varmistaminen
 Ohjausta ja valvontaa:
1. Palvelutuotannon ohjaus
2. Valvonta ja omavalvonta
 Palvelujen hankintaa ja hallintaa
1. Palveluiden strateginen hankinta
2. Valinnanvapauden hallinta
3. Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu
4. Sopimusohjanta ja seuranta
Tuottaminen: maakunta voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut 1. itse, 2. yhteistoiminnass
muiden maakuntien kanssa tai 3, hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelun tuottajilta.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaat saavat lakisääteiset palvelut järjestäjän määrittämällä
taavalla. Palveluntuottaja voi käyttää oman henkilökunnan lisäksi alihankkijoita palvelujen
tuottamisessa.
Järjestämissuunnitelma ohjaa kaikkia palveluntuottajia.
Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen:
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4. Työryhmien tilannekatsaus (hallinnolliset työryhmät),
liite: Arbetsgruppernas rapport_työryhmien raportit, yhteistyöryhmä
-
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-

Päivi Berg esitti hallinnollisista työryhmistä koostetun tilanneraportin. Tilanneraportti oli saatu talous-,
henkilöstö- ja hankintatyöryhmistä.
Talousryhmässä valmistelu keskittyy tällä hetkellä erityisesti HR- ja talousjärjestelmiin, kirjanpitoon,
palkanmaksun valmisteluun ja talousarvion valmisteluun. Syksyllä laaditaan koetalousarvio
valtiovarainministeriön johdolla vuodelle 2020.
Henkilöstöryhmän osalta todettiin, että suunniteltu esitietoselvitys ei toteudu aiemmassa aikataulussa
kesän ja alkusyksyn aikana aikataulun viivästyessä. Suunnitellut deadlinet siirtyvät eteenpäin. Tällä
hetkellä suunnittelua jatketaan erilaisin tietopyynnöin ja esiselvityksin.
Hankintaryhmän valmistelutilanteessa kuvattiin projektisuunnitelmaa, tiedonkeruun ja benchmarkingin
aikataulutusta, organisoitumisvaihtoehtojen määrittelyä ja arviointia sekä vuoden lopussa tapahtuvaa
toimintamallin valintaa.
Henkilöstöasioista oli laadittu myös liitteen mukainen laajempi esitys, jolla yllä mainitun lisäksi on mm.
 Väliaikaisen valmistelutoimielimen 27.4.2018 vahvistama työnantajan palvelulupaus: ”Uusi
Pohjanmaa on hyvä paikka työskennellä”.
 Tietopyyntö 4 sisältö: kerätään tietoa paikallisista sopimuksista, vuosilomasäännöistä,
harkinnanvaraisista työlomista ja virkavapaista sekä työaikakäytänteistä.
 Maakuntauudistuksen henkilöstösiirtojen valmistelu ja toteutus valtiolla (1.6.2018).

5. Muut asiat
- Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 26.9.2018 joko klo 9.30 tai klo 13. Tarkempi aika ja paikka
vahvistetaan myöhemmin.
6. Kokouksen päättäminen
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30
LIITTEET:
Varpu Rajaniemi/Minna Uusimäki: Hallintosääntö ja maakunnan palvelut
Päivi Berg: 20180611 Arbetsgruppernas rapport -työryhmien raportit, yhteistyöryhmä
Päivi Berg: 20180611 Yhteistyöryhmä henkilöstöasiaa – samarbetsgrupp personalärenden
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