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5.6.2018
Henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistuminen –työryhmän kokous 6/2018
Aika
Paikka

5.6.2018 kello 12.30–14.30
Iso kokoushuone, Finn-Medi 5, 1. kerros, Biokatu 12, Taysin kampus

Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

2

Kokouksen esityslista

Puheenjohtaja totesi kokouksen keston olevan esityslistalla mainitusta
ajasta poiketen (kalenterikutsun mukainen) kello 12.30 -14.00.
Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksen jatkamisesta tarvittaessa
kello 14 jälkeen.
Hyväksyttiin esityslista kokousjärjestykseksi.

3

Edellisen kokouksen muistion
hyväksyminen

Hyväksyttiin 3.5.2018 kokousmuistio muutoksitta.

4

Koordinaatiotyöryhmän palaute

Alatyöryhmien puheenjohtajat antavat työsuunnitelman toteutumisesta
(valmistuneet, keskeneräisiksi ja aloittamatta jääneet tehtävät).
Merkittiin tiedoksi projektipäällikön tiedottama.

5

Esivalmistelun II-vaiheen
loppuraportointi

Hyväksyttiin henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistumisen -työryhmän
loppuraportin kokouksessa tehdyin korjauksin ja lisäyksin.
Koordinaatiotyöryhmä käsittelee alatyöryhmän loppuraportin 12.6.2018.
Työryhmän palaute muutosvalmisteluun (raportissa mainituiden lisäksi):
Henkilöstöasiat-työryhmän käsiteltäväksi halutaan kaikki muissa
työryhmissä valmistelussa olevat henkilöstöön vaikuttavat asiat
(esim. hallintosääntöluonnos).
Kaikkien työryhmien kokousmuistioita ei ole ollut saatavilla
Pirkanmaa2019-verkkosivustolla. Osan muistioista
informaatioarvo on ollut olematon (puutteelliset kirjaukset
tekeillä olevista asioita ja työskentelyn edistymisestä).
Henkilöstöasiat-työryhmä sai palautetta, että kuntien, liiton ja
sairaanhoitopiirin sekä valtion edustajien välinen paikallinen
yhteistyö on ollut onnistunutta.
Puheenjohtaja totesi henkilöstöasiat-työryhmän jäsenten kiitettävän
sitoutumisen työryhmätyöskentelyyn.

6

Tilannekatsaus alatyöryhmien
työsuunnitelmiin

Alatyöryhmien puheenjohtajat antavat työsuunnitelman toteutumisesta
(valmistuneet, keskeneräisiksi ja aloittamatta jääneet tehtävät)
Todettiin katsaukset käsitellyksi loppuraportin yhteydessä (asiakohta 5.).

7

Alatyöryhmien kokoonpanojen
tarkistaminen

Projektipäällikkö esitteli luonnoksen sote-maku-valmistelun III-vaiheen
henkilöstöasioiden kokonaisuuden organisoitumismallista.
Hyväksyttiin perusesitys lisättynä järjestöjen osallistumisella.
Projektipäällikkö täsmentää kuviota yhteistyönäkökulmasta.
Alatyöryhmien kokoonpanot sovitaan syksyn ensimmäisessä
kokouksessa.
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Koordinaatiotyöryhmälle ja
henkilöstölle tiedotettavat asiat

Työryhmän
II-vaiheen loppuraportin valmistuminen (keskeiset tulokset,
jatkotoimenpiteet)
esitys HR-organisoitumismallista valmistelun III-vaiheeseen
valmius henkilöstöasioiden valmistelun jatkamisesta (odotetaan
etenemislupaa valtakunnan tasolta).

9

Tiedoksi asiat

Keva-hakemus (muutosjohtaminen)
Määräajat: Hakemusten toimittaminen 15.6. ja koulutusten
käynnistäminen 1.11. mennessä.
Joistakin luovuttavista organisaatioista on ilmoitettu muutosjohtamisen
koulutukseen osallistumisen edellytyksenä olevan hallituksen päätös
seuraavaan valmisteluvaiheeseen siirtymisestä (lait voimassa).
Työryhmän kanta on, että koulutukset käynnistetään vasta, kun
osallistuminen on tosiasiallisesti mahdollisesta kaikista luovuttavista
organisaatioista. Mikäli valtakunnan tason päätöstä ei saada edellä
mainittuun määräaikaan mennessä, koulutusten toteutus siirtyy vuodelle
2019. Keva:n kehittämismäärärahaa on mahdollista hakea myös tulevalle
vuodelle.
Yhteistoiminta ja muutosjohtaminen -alatyöryhmä on lähettänyt
luovuttaviin organisaatioihin kyselyn yt-neuvotteluiden etenemisestä.
Vastaamisen määräaika on 8.6.

10 Muut asiat

Maakunta Häppeninki – tapahtuma 18.6.2018 klo 13–16.
Ilmoittautuneita on hieman yli 300. Todettiin työryhmän jäsenten
läsnäolomahdollisuus. Henkilöstöasioiden tiimi valmistelee
käytännön toteutusta.
Lappeenranta-seminaari
Todettiin matka- ja majoitusjärjestelyiden tila.

11 Seuraava kokous

14.8. klo 8.30 – 10.00, Pirkanmaan liiton tiloissa. Sihteeri lähettää
kalenterikutsun.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jakelu:
Tiedoksi:

Työryhmän jäsenet ja kokoukseen kutsutut
Päivi Nurminen, Pirkanmaa2019, Tiina Konttajärvi, Pirkanmaa2019, Heidi Hallikainen, Pirkanmaa201

