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Henkilöstöasiat ja henkilöstön osallistuminen –työryhmän kokous 3/2018
Aika
Paikka

15.3.2018 kello 9 - 11
Iso-kokoushuone, Finn-Medi 5, 1. kerros, Biokatu 12, Taysin kampus (etäyhteydet)
Asia

Esittely, keskustelu, jatkotoimenpiteet

1

Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden
toteamien

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2

Esityslistan hyväksyminen

Todettiin 4. asiakohdan poisjäänti. Lisättiin maakuntavalmistelun aikataulu ja
21.3. työpajan agenda käsiteltäväksi muissa asioissa.
Hyväksyttiin esityslista kokousjärjestykseksi näillä muutoksilla.

3

Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin 15.2.2018 kokousmuistio muutoksitta.

4

Johtamisjärjestelmä ja
toimintakulttuuri
(aikavaraus 45 minuuttia)

Ei käsitelty.

Koordinaatiotyöryhmän terveiset
teemaryhmälle

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan palaute koordinaatiotyöryhmän 22.2.2018
kokouksesta.

5

Kokouksen jälkeen sovittu strategisen suunnittelun projektipäällikön kutsumisesta
21.3. työpajaan.

Pirkanmaa2019-valmistelun nykyorganisaatio: Muutosjohtoryhmä, kolme
muutostiimiä (järjestäminen, sote, ict) ja koordinaatiotyöryhmä.
6

Tilannekatsaus alatyöryhmien
työskentelyn edistymiseen

Alatyöryhmien puheenjohtajien raporttien mukaan työryhmien työskentely
edistyy suunnitelman ja aikataulun mukaisesti.
Tiukka valmisteluaikataulu on haastanut työryhmiä, erityisesti
henkilöstöhallinnon prosessit ja järjestelmät -alatyöryhmää. Alatyöryhmän on
päässyt kohti tavoitteita erinomaisesti huomioiden haasteellinen alku, työmäärä
ja käytettävissä olevat niukat henkilöstöresurssit.
Merkittiin tiedoksi
alatyöryhmien puheenjohtajien raportit.
Tilannekatsaus-diat ovat luettavissa kunkin alatyöryhmien kansioista:
tiedotettavat ja teemaryhmään vietävät.
Monetra-yhtiön valmistelun tilanne. Valmistelussa ovat mukana
henkilöstötyöryhmästä puheenjohtaja, projektipäällikkö ja
henkilöstöhallinnon prosessit ja järjestelmät alatyöryhmän
puheenjohtaja.
9.4. järjestettävä valtakunnallinen tilaisuus tasa-arvo ja
yhdenvertaisuudesta
Jatkosuunnitelma:
Prosessikuvauksien oheen laaditaan sanalliset kuvaukset jokaisen prosessin
tavoitetilasta ja sisällöstä sekä listataan asiayhteyteen kuuluvat toimintaohjeet ja
asiakirjat.
Työryhmä kuvaa selkokielellä ”HR-kieliset” käsitteet, termit ja esimerkiksi
prosesseissa kuvatut roolit (tehtävä ja sijoittuminen organisaatiossa).
Muutosjohtamisen ohjelmaa, henkilöstöhallinnon prosessiosiota,
henkilöstöohjelmaa ja tasa-arvo-ohjelman valmistelua jatketaan työryhmän
työpajassa 21.3.
Alatyöryhmän puheenjohtajat tekevät työpajaan ehdotuksensa loppukevään
työskentelyn aikataulusta ja niiden käsittelystä loppukevään kokouksissa.
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7

Toimeksiannot työryhmälle

Tukipalveluiden ohjaustyöryhmän toimeksianto lakisääteisten työterveyspalveluiden
valmistelusta
Työryhmän kokous 15.2.2018:
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan esittelemä toimeksianto ja käyty keskustelu.
Keskustelussa nähtiin tärkeänä, että maakunnassa on jatkossakin tärkeää säilyttää
työkykyä tukevat sairaanhoitopalvelut osana työterveyshuoltoa. Tärkeänä pidettiin
myös, että työterveyshuoltolain mukaiset Kela-korvaukset ovat suuremmat kuin
sairaanhoitotoiminnan kustannuksiin luettavat toiminnot työterveyshuollossa.
Sovittiin toimeksiannon käsittelyn jatkamisesta työryhmän kokouksessa 15.3., jolloin
työryhmä antaa lausuntonsa.
Työryhmän kokous 15.3.2018:
Jatketaan 15.2. käynnistettyä keskustelua

Kuultiin puheenjohtajan esitys työryhmän lausunnoksi. Lausunto on valmisteltu
teemaryhmän viime kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Hyväksyttiin esitys kokouksessa todetuin täsmennyksin.
Lopullinen esitys on luettavissa sähköisestä työtilasta toimeksiannot
koordinaatiotyöryhmälle – alakansiosta.
Merkittiin tiedoksi ja valmistelussa toisessa kohtaa huomioitavaksi keskustelu
korvaavasta/kevennetystä työstä ja tiedolla johtamisesta (työkyvyn tukeminen).
10 Tiedoksi asiat

Työryhmän väliraportti koordinaatiotyöryhmälle 28.2. on luettavissa sähköisen
työtilan raportointi-kansiosta.
Työryhmän vastaus koordinaatioryhmän toimeksiantoon maakuntastrategian
valmistelusta on luettavissa sähköisen työtilan toimeksiannot teemaryhmälle kansiosta
Merkittiin asiakirjat tiedoksi.
Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan vaihtuminen.

11 Muut asiat

Merkittiin tiedoksi maakuntavalmistelun määräajat.
Projektipäälllikön esittelemä materiaali saatavilla sähköisen työtilan valmistelun
määräajat-kansiosta.
Merkittiin tiedoksi järjestön edustajan kysymys Maku-TESistä esitetty kysymys ja
projektipäällikön vastaus siihen.
Valmistelussa avoinna oleva tehtävät ja muut työpanokset
Avoinna ollut henkilöstösuunnittelijan tehtävä on täytetty.
Hallinnon harjoittelijoiden rekrytointi on käynnissä (projektipäällikkö)
Johtamiskorkeakoulun opiskelijat tekevät yleisen tason
perehdytyssuunnitelman kesäkuun loppuun mennessä. Työryhmän
jäsenet toimittavat organisaationsa perehdytyssuunnitelmia
pyydettäessä.
Työryhmän osallistuminen Lappeenranta-seminaariin 16. -17.8.2018
Ilmoittautuminen ei ole vielä käynnissä.
Työryhmän työpajan 21.3. agenda
henkilöstöohjelma
tasa-arvo-ohjelma
henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset
muutosjohtamisen ohjelma
alatyöryhmien toimeksiantojen aikataulujen tarkistus ja valmiusaste
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12 Tiedotettavat asiat

13 Seuraava kokous

14 Kokouksen päättäminen
Jakelu:
Tiedoksi:

(alatyöryhmien puheenjohtajien esitykset)

Henkilöstötiedotteeseen kootaan yhteenveto alatyöryhmien puheenjohtajien
kokouksessa esittämistä dioista (työskentelyn edistyminen)
Projektipäällikkö laati kokouksesta koordinaatiotyöryhmälle ja PSHP:n tiedottaja
tilannekatsaustiedotteen Prikanmaa2019-sivustolla julkaistavaksi.
·
·
·
·

työpaja 21.3. kello 8.30 – 11.30
12.4. kello 13 -15
3.5. kello 9 – 11
7.6. kello 13 - 15

Puheenjohtaja päätti kokouksen

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

