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TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA MAAKUNTIEN VÄLIAIKAISHALLINNOSSA
VALTIOLTA SIIRTYVIEN HENKILÖIDEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
Valtiolta maakuntiin siirtyvien henkilöiden edustajat tulee huomioida nykyistä paremmin maakuntien taustaryhmiä organisoitaessa ja nimitettäessä edustajia SOTE- ja MAKU-valmisteluun. Maakuntauudistus vaikuttaa keskeisesti valtiolta maakuntiin siirtyviin, joten nimettyjen henkilöstöedustajien
tulee ymmärtää siirtyvän henkilöstön nykyisiä palvelussuhde-ehtoja.
Väliaikaishallinto
Väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntaa sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia,
joten sen on noudatettava toiminnassaan yhteistoimintalain periaatteita (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja maakunnassa 449/2007, sekä ns. voimaanpanolain 7
§, Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi).
JUKOn asema maakuntauudistuksesta on muista pääsopijajärjestöistä poikkeava. JUKO on ainoa
pääsopijajärjestö, jolla on edustus kunnissa ja valtiolla. JUKO myös edustaa lähes puolta valtiolta
siirtyvistä henkilöstöstä. Valtion ja kunnan sopimus- ja neuvottelutoiminta poikkeavat toisistaan.
Merkittävä ero on myös edunvalvonnan organisoitumisessa. Näistä syistä johtuen pidämme perusteltuna, että JUKOlla on laajempi ja kattavampi edustus kaikissa henkilöstön asemaa käsittelevissä
työryhmissä.
Edustajat maakunnan yhteistoimintaelimessä
Väliaikaishallinto perustanee väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikautensa ajaksi. Väliaikainen
yhteistoimintaelin toimii käytännössä, kunnes maakunta perustaa pysyvän yhteistoimintaelimen.
Maakunnan väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen valitaan työnantajan ja henkilöstön edustajat samoja periaatteita noudattaen kuin kunnan yhteistoimintaelimeen. Täytäntöönpanoa koskevan lakiluonnoksen yleisperusteluissa (sivulla 182) todetaan yhteistoimintaa koskevasta toiminnasta maakunnissa seuraavasti: ”Maakuntauudistuksen edellyttämät järjestelyt valmisteltaisiin yhteistoiminnassa muutoksen kohteena olevan henkilöstön edustajien kesken”. Jotta tämä toteutuisi, niin maakuntien YT-elimiä perustettaessa tulee varmistua siitä, että YT-elimissä on henkilöstöedustajia niin
kunnista kuin valtioltakin. Tämä tulee erityisesti ottaa huomioon väliaikaishallinnon yhteistoiminnassa.
Kannustamme siihen, että eri henkilöstöryhmät tulevat huomioiduksi. Ehdotamme lisättäväksi maakunnan yhteistoimintaelimen 2+2+2 malliin edustajan valtiolta siirtyville, siten että valtiolta siirty-
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villä olisi lisäksi 1 varsinainen jäsen tai vähintään 1 varajäsen läsnä- ja puheolo-oikeudella. Perustelemme kantaamme sillä, että kunnalliset luottamusmiehet eivät tunne valtion sopimusjärjestelmää. Pelkän varajäsenyyden kautta emme saa valtion palvelusuhde-ehtoja ja niihin liittyviä asioita
riittävästi esiin. Esitämme myös, että taustaryhmiä perustetaan riittävästi, jotta tiedonkulku ja keskustelun mahdollisuus turvataan.
Edustajat väliaikaishallinnon valmisteluelimessä
Väliaikaishallinnon valmisteluelimeen tulee saada jokaiseen maakuntaan vähintään kaksi henkilöstön edustajaa ja heille kolme varaedustaaja, joista yksi edustaa valtiolta siirtyviä. Henkilöstön edustajalla tulee olla minimissään läsnäolo- ja puheoikeus. Tämän lisäksi varajäsenille tulee antaa käyttöoikeudet kokousaineistoon.
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