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Henkilöstöjärjestöt (Juko, Jyty, Jhl, SuPer ja Tehy) 

Sote-uudistuksessa ratkaistaan Keski-Pohjanmaan palveluiden ja talouden kannalta hyvin 
merkittävä kokonaisuus. Kuinka palvelut maakunnassa jatkossa tuotetaan, mihin kaikkeen 
tuleva rahoitus riittää? 

Maakunnalla on kilpailutilanne asiakkaista sekä pohjoiseen että etelään. Asiakkaille pitää 
tarjota houkuttelevat palvelut ja hyvä imago on säilytettävä. Tämä edellyttää selkeää 
organisointia ja osaavaa henkilöstöä palveluita tuottamaan!   

Jos Keski-Pohjanmaalla mennään valinnanvapauspilottiin, se pitää suunnitella hyvin ja olla  
yhteistoiminnassa henkilöstön / heidän edustajiensa kanssa. Suunnitelmat ja vaihtoehdot 
tulee käydä hyvissä ajoin läpi henkilöstön kanssa. On paljon avoimia kysymyksiä ja 
vaihtoehtoja. Avoin tiedotus on hyvä linja koko ajan.  

Pilottiin osallistumisen peruste pitää olla oman toiminnan kehittäminen ja säilyttäminen. 
Pilottiin osallistuvilta edellytetään seurantaa ja arviointia, tietojen keräämistä sekä 
analysointia sekä jakamista muiden maakuntien kanssa. 

Me näemme tärkeänä työpaikkojen säilymisen ja osaavan työvoiman pysymisen 
maakunnan palvelujen tuottajana. Osaavan henkilöstön säilyminen edellyttää työn ja 
työnkuvien säilymistä kiinnostavina. Miten keskittäminen vaikuttaa palveluihin, siitä riippuu 
paljon.  Työvoiman pito ja rekrytointi ovat tärkeitä! 

Henkilöstölle tärkeää on tieto siitä, ketkä kuuluvat yhtiöitettävän toiminnan piiriin ja ketkä 
eivät. Meillä on jo integroitu perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalihuolto. 
Osa työntekijöistä työskentelee sekä yhtiöitettävän toiminnan että yhtiöittämisen 
ulkopuolelle jäävän toiminnan piirissä. 

Nyt olisi varmistettava, että työntekijöitä ja työnjohtoa kuuluu johtoryhmiin ja toimialueiden 
valmisteluryhmiin. Siirtyvien henkilöstöryhmien ja heidän esimiesten asiantuntemusta on 
syytä kuulla. Miten turvataan tässä vaiheessa henkilöstön asema, kun lakikysymykset ovat 
vielä avoinna? Ne työntekijäryhmät, jotka lähtevät pilottiin, eivät saisi olla huonomassa 
asemassa kuin ne, jotka tulevat mukaan, aikataulun mukaan eri vaiheissa. 

Kenellä jatkossa on vastuu koulutuksesta, tutkimuksesta ja opetuksesta sekä resurssit 
siihen. Yksityisen palvelutuotannon lisääntyessä, kilpailu palveluiden tuottamisesta ja  
työvoimasta kiristyy. Julkiselle puolelle jää aina iso vastuu palveluista. Esimerkiksi: Miten 
jatkossa organisoidaan oleva kansallinen varautuminen?  

Kuntatyönantaja on neuvottelemassa maakuntatyönantajan yritysjaosta, johon julkisen 
sektorin yhtiöt voivat järjestäytyä. Kunnallisten sopimusten pohjalla rakentuva maakunta-
Tes (MVTES) on tuttu sopimus ja paras tae turvallisille työsuhteille. Keva eläkeyhtiönä on 
hyvä kaikille toimijoille, on varmistettava, ettei ennen 2019 siirtyvien eläketurva heikkene. 
2019 alkaen eläkkeet on tarkoitus turvata lailla. 

  

 


