
Pohjanmaan hyvinvointialueen Vaten johdolle 

 

Henkilöstön edustus hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) ja yt-elimessä 

Eduskunnan hyväksymässä soteuudistusta koskevassa lainsäädännössä ja hallituksen ohjeistuksessa 

hyvinvointialueiden valmistelusta painotetaan henkilöstön asianmukaista osallistamista valmisteluun sekä 

hyvää yhteistoimintaa myös henkilöstön aseman kannalta merkittävässä hallinnonuudistuksessa. Kunta-

alalla on syksyllä 2019 annettu KT:n ja pääsopijajärjestöjen suositus tasapuolisesta henkilöstönedustuksesta 

hallinnonuudistuksissa. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistoimintalain mukaan kullakin henkilöstöryhmällä on oikeus 

yhteistoimintaedustajaan. Henkilöstöryhmät määräytyvät tehtävien sisällön ja ammattialan perusteella. 

Järjestäytyminen ei sinänsä vaikuta siihen, mihin henkilöstöryhmään henkilöstö kuuluu. 

Lähestymme tällä kirjeellä kaikkien hyvinvointialueiden valmistelutoimielinten johtoa, koska yksi kunta-alan 

pääsopijajärjestöistä (Sote ry eli Tehy, Super ja Spal) on elokuun puolivälissä ilmoittanut irtaantuvansa 

edellä mainitusta suosituksesta ja vaativansa alueellisessa valmistelussa muita pääsopijajärjestöjä 

mittavampaa edustusta erilaisissa valmisteluelimissä ympäri maata. Pääsopijajärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja 

Jyty) edellyttävät edelleen, että eri toimielimissä noudatetaan kaikkien pääsopijajärjestöjen tasapuolisen 

edustuksen periaatetta. Esimerkiksi alueilla perustettavissa yt-elimissä tulee noudattaa 2+2+2 -periaatetta. 

Itse VATE:ssa ja sen asettamissa työryhmissä tulee noudattaa soveltuvasti samaa pääperiaatetta. 

JUKO ja JAU muistuttavat, että sote-uudistus mullistaa koko kunta-alan perusteellisesti ja muutos koskettaa 

erityisesti hyvinvointialueille siirtyvää henkilöstöä. Kyseessä on Suomen historian suurin liikkeenluovutus. 

Muutoksen kohteena on laaja kirjo eri ammattiryhmiä, paljon muitakin ammattilaisia kuin hoitohenkilöstöä. 

Hyvinvointialueille siirtyy laaja-alaisesti sote-alan henkilöstöä, alkaen laitoshuoltajista ja 

toimistohenkilöstöstä päätyen lääkäreihin. Lisäksi siirtyvää henkilöstöä on soten ohella erilaisissa 

tukipalveluissa ja hyvinvointialueen hallinnossa, tekniikan tehtävissä sekä pelastustoimessa. Kaikilla 

pääsopijajärjestöillä on siis merkittävä tehtävä ja oikeus edustaa omia jäseniään ja huolehtia heidän 

edustaan hyvinvointialueita perustettaessa. Eri ammattijärjestöillä on myös erilaisia painotuksia ja 

näkökulmia valmisteltaviin toimenpiteisiin ja linjauksiin.  

JUKO ja JAU luottavat laajan ja tasapuolisen yhteistoiminnan tuottavan paremman tuloksen kuin suppea ja 

yhteen ammattiryhmään painottuva edustus. Edellytämmekin siitä syystä, että tässä kirjeessä todettua 

tasapuolista henkilöstön edustuksen periaatetta noudatetaan kaikkien hyvinvointialueiden valmistelussa ja 

toimeenpanossa. 
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