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M A A K U N TA U U D I S T U S



Maakunnille siirtyvä henkilöstö  
mm. valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön 

siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi 
Eija-Liisa Heikkilä 15.6.2017
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Väliaikaishallinnon henkilöstövalmistelua 
koskeva työohjelma

Henkilöstövalmistelua koskevat tehtävät voidaan jakaa 
kolmeen koriin:

A. Henkilöstöviestintä ja henkilöstön osallistuminen 
valmistelu

B. Henkilöstösiirtojen valmistelu (rajaukset, 
siirtoasiakirjat, siirtosopimukset, tiedon keruu)

C. Maakunnan henkilöstöhallinnon organisointi ja 
henkilöstöjohtamisen (henkilöstöstrategia, 
työnantajapolitiikka) toimintamallin rakentaminen
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Henkilöstöviestintä ja 
henkilöstön osallistuminen

• Valmistelun aikainen tiedottaminen

• Luovuttavien organisaatioiden vastuu 
tiedottamisesta siirtyvälle henkilöstölle

• Väliaikaishallinnon viestintä: kanavat, keinot ja 
ajoitus (huomioitava viestintäsuunnitelmassa)

13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 5



Henkilöstösiirtoihin ja henkilöstön 
vastaanottoon liittyvät tehtävät/siirtotehtävät

Tehtävä Alkaa Valmiina

HENKILÖSTÖN SIIRTO

- Henkilöstövastaavien/yhteyshenkilöjen kartoitus 10.8.2017

- Henkilöstön siirtoprosessin määrittely Kesäkuu 2017

- Henkilöstöä koskevat esiselvitykset  
- tukipalvelujen  henkilöstö 
- pilottiin lähtevät
- muut (väliaikaishallinnon astuttua voimaan mahdollista)

valtakunnalliset pohjat, pilvi, mahdollinen neotide-yhteistyö

Nyt 16.8.2017
31.8.2017
15.10.2017

- Ehtovertailut, määrittely ja kyselyt luovuttavien 
organisaatioiden henkilöstövastaaville)

Kesäkuu 2017

- Ehtovertailut, tietojen vastaanotto ja yhdistäminen Elokuu 2017
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Henkilöstösiirtoihin ja henkilöstön 
vastaanottoon liittyvät tehtävät/siirtotehtävät

Tehtävä Alkaa Valmiina

Hr-hankintasopimusten kartoitus (henkilöstövuokrauksesta 
työterveyteen)

Kesä 2017 Loka 2017

Siirtosuunnitelmien ja –sopimusten alustava valmistelu
- Tukipalveluhenkilöstö, siirtosopimus
- Palvelukeskuksiin siirtyvät, siirtosopimus? Siirtoasiakirja?
- Muu henkilöstö siirtoasiakirja
- Maakunnasta Sote-yhtiöön siirtyvien mahdollinen 

siirtosopimus

Syksy 2017

Liikkeenluovutusprosessin suunnittelu, useita aikatauluja, jos 
useita eriaikaisia prosesseja

Syksy 2017

Lopulliset tiedot siirtyvästä henkilöstöstä (tiedot ja selvitykset) 30.11.2018

Siirtosuunnitelmien ja -sopimusten lopullinen muoto 30.11.2018

Osaamis- ja henkilöstöresurssien ennakointi ja arviointi  mm. 
eläköityminen

30.11.2018
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Maakunnan henkilöstöjohtamista 
koskevat muut tehtävät

Tehtävä Alkaa Valmiina

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI JA HRM-
KÄYTÄNNÖT

Kesä 2018

HENKILÖSTÖPALVELUJEN RATKAISUT (PALVELUKESKUS, 
TUKIPALVELUYHTIÖ TMS)

Elo-syys 2017

PALKKAHALLINNON ICT-RATKAISUT Syksy 2017

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN ICT-RATKAISUT Syksy 2017

HENKILÖSTÖPROSESSIT (myös työsuojelu/työhyvinvointi, 
luottamusmiesjärjestelmä ym. ym.

Kesä 2018

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN STRATEGISET LINJAUKSET  
(HENKILÖSTÖSTRATEGIA, TYÖNANTAJAPOLITIIKKA, 
harmonisointi, yhtiöittäminen)

Maalis 2018

TARPEELLISTEN HANKINTASOPIMUSTEN JATKAMINEN Kevät2018

YLIMPIEN VIRANHALTIJOIDEN HAKUMENETTELY Kevät 2018
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Henkilöstön 
siirtosiirtoasiakirjalla 

SIIRTOASIAKIRJA
Henkilöstön siirtyminen xx maakuntaan

1. Osapuolet 

1)  xxx kunta/kuntayhtymä luovuttajana.

2)  xxx maakunta luovutuksen saajana. 

2. Tausta

Maakuntalain 6 §mukaiset tehtäväalat siirtyvät kunnilta/kuntayhtymiltä tai valtiolta 
maakunnan tehtäviksi ja näitä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sen maakunnan tai 
maakuntakonserniin kuuluvan tai maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön 
palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on 
ollut ennen siirtymistä.

3. Siirtyvä henkilöstö 

xx voimaanpanolain xx §mukaisesti maakuntauudistuksessa maakuntalain 6 §mukaisia 
tehtäviä hoitavan henkilöstö siirtyy xx voimaanpanolain xx §:n mukaisin ehdoin. 

Liite: lista siirtyvästä henkilöstöstä

5 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 10



Tukipalveluhenkilöstöstä 
tehtävä sopimus

SIIRTOSOPIMUS
Kunnan yhteisten tukipalvelujen henkilöstöä koskeva siirtosopimus

1. Sopimuksen osapuolet 

1)  xxx kunta/kuntayhtymä luovuttajana.

2)  xxx maakunta luovutuksen saajana. 

2. Sopimuksen tausta

Maakuntalain 6 §mukaiset tehtäväalat siirtyvät kunnilta/kuntayhtymiltä tai valtiolta maakunnan 
tehtäviksi ja näitä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy sen maakunnan tai maakuntakonserniin 
kuuluvan tai maakunnan määräysvallassa olevan yhteisön palvelukseen, jolla on tuottamisvastuu 
niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä. 

xx voimaanpanolain xx §:n mukaan kunnan maakuntalain 6 §mukaisten tehtävien tukitehtävät ja 
niitä suorittava henkilöstö siirtyy, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä 
vähintään puolet on edellä mainittuja tukitehtäviä.

3. Siirtyvä henkilöstö

Luovuttaja ja luovutuksen saaja ovat yhdessä sopineet, että yhteisten tukipalvelujen henkilöstöstä 
siirtyvät xx voimaanpanolain x §:n  mukaisin ehdoin.

Liite: lista siirtyvästä henkilöstöstä
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Kokouksessa esiteltävät asiat
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▪ Tehtäväkentän haltuunoton suunnitelma: 

▪ Tehtäväaikataulutus ja valmistelun tiekartta toimialakohtaisesti: 
hahmotelma, mitä asioita otetaan selvitykseen ja päätöksentekoon 
sekä millä aikataululla

▪ Esitys toimialan työryhmäjaon uudistamisesta, rakenteesta, kokoonpanosta 
ja tehtäväkuvauksista

▪ Kokoontuminen vastuuvalmistelijoiden kanssa



Tehtäväkentän haltuunoton 
suunnitelma
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▪ Tehtäväaikataulutus ja valmistelun tiekartta toimialalla
▪ Hahmotelma, mitä asioita otetaan selvitykseen ja päätöksentekoon sekä 

millä aikataululla                                               *kuntayhtymän työtä

Tehtävä Alkaa Valmis

Periaatepäätös
Maakunnallisesta tukipalveluyhtiöstä

19.6.2017
Soite hallitus

Kuntakierros maakunnassa (Jouko Luukkonen) –
mahdollinen kiinnostus olla mukana; johtopäätökset 

nyt 30.6.2017

Tukipalveluyhtiön toimiala; päätökset ml. 
Rajapintamäärittelyt (alustavat)

Kesäkuu Elokuun puoli väli

Yhtiöön siirtyvän henkilöstön kartoitus (soite, kunnat, 
valtio, liitto)

Heinäkuu Elokuu

Tukipalveluyhtiön perustamispäätös 28.8.2017 Hallitus
25.9.2017 Valtuusto

Yhtiön perustaminen ja toimitusjohtajan rekrytointi Syyskuun 
loppu

Lokakuu 2017

Muiden tukipalveluiden organisointi maakunnan 
tarpeisiin

Loka 2017 Kevät 2018



Toimialan työryhmät
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▪ Esitys toimialan työryhmäjaon uudistamisesta, rakenteesta, kokoonpanosta ja 

tehtäväkuvauksista

Toimineet ryhmät
Talous ja tukipalvelut –ryhmä

Tätä ryhmää tuskin tarvitaan tässä muodossa?

Valmistelu yhtiön perustamiseen, ehkä siihen 
täsmäprojektiryhmä (->yhtiöittäisryhmä)
Joskin jää paljon tukipalveluita yhtiön ulkopuolella, tälle ryhmä?
(Perustuslakivaliokunnan ratkaisu ja sen johdannaiset ratkaisevat  
tästä rajapinnasta osan)

Henkilöstöryhmä (kts. työsuunnitelmat henkilöstöasioissa)
Henkilöstöryhmän ja yhteistoimintaelimen työnjako

- Työhyvinvointi/työsuojeluasiat
- Muutoksen tuki 


