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1. YLEISTÄ

Vuosi 2017 oli ammattiosaston kolmaskymmeneskuudes ja nykyisen ammattiosaston
hallituksen ensimmäinen vuosi. Vuoden viimeisenä päivänä 31.12.2017
ammattiosastollamme oli 3481 jäsentä (+32 vrt. 2016). Jäsenmäärän kasvattaminen ja
jäsenhankinta ovat jatkuvia tavoitteita. Ammattiosasto ei peri erillistä jäsenmaksua, mutta
valvoo Tehylle suoritettavaa liittomaksun perintää.

2. AMMATTIOSASTON KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 6.4. Teatteri Riossa Oulussa. Kokouksessa
päätettiin sääntömääräisten asioiden lisäksi Tehy PPSHP nykyisen
luottamusmiesorganisaation jatkamisesta vuoden 2018 loppuun.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen vuodella mitätöi kevätkokouksessa tehdyn
päätöksen luottamusmieskauden jatkamisesta vuoden 2018 loppuun. Ammattiosasto
piti luottamusmiesvaalit syksyllä 2017. Vaaleissa valittiin pääluottamusmiehen lisäksi
kolme päätoimista luottamusmiestä ja kaksi osa-aikaista luottamusmiestä kaudelle
2017-2020. Lisäksi ammattiosaston puheenjohtaja toimii vuonna 2018 päätoimisena.

Syyskokous pidettiin 28.11. Hotelli Lasaretissa Oulussa. Kokouksessa täydennettiin
ammattiosaston hallitusta kolmella varajäsenellä.

3. HALLINTO

3.1 Ammattiosaston hallitus

Hallitus kokoontui neljätoista kertaa vuoden aikana. Ammattiosaston hallitus aloitti
toimintansa suunnitteluseminaarilla 21.1. Edenissä Oulussa. Seminaarissa hallitus
järjestäytyi ja valitsi keskuudestaan toimihenkilöt.

Vuoden lopulla kaksi hallituksen jäsentä erosi henkilökohtaisten syiden vuoksi.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa ammattiosaston hallitusta täydennettiin kolmella

mailto:ao707@tehy.net
http://tehyppshp.fi/t
http://facebook.com/tehy707%A0%C2%BCk@
http://twitter.com/tehy707
http://instagram.com/tehy707
http://youtube.com/tehy707


varajäsenellä. Hallituksen varajäsenvaalissa oli seitsemän ehdokasta.

Hallituksen kokouksiin kutsuttiin hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lisäksi
tehyläiset luottamus- ja varaluottamusmiehet sekä työsuojeluvaltuutetut ja -
varavaltuutetut sekä Tehyn valtuuston jäsenet. Ammattiosaston toimintaan liittyvistä
asioista tärkeimpiä olivat jäsenten edunvalvonta, ammattiosaston hallintoon liittyvät
asiat sekä jäsenhuolto. Kokouksissa käsiteltiin luottamusmiestoimintaan liittyviä
asioita, neuvotteluasioita, jaostojen toimintaa sekä erilaisten tapahtumien
järjestämistä ja jäseniltä saatua palautetta.

Ammattiosaston neuvottelijoina toimivat puheenjohtaja Outi Puoskari sekä
varapuheenjohtajat Merja Lausmaa ja TatuTiala. Tehy PPSHP:n pääluottamusmies Juha
Honkakoski ja varapääluottamusmies Anneli Näppä toimivat neuvotteluissa asiantuntijoina.

3.2. Ammattiosaston alajaostot

Ammattiosastolla on alajaosto Oulaskankaalla. Se laati oman talousarvionsa ja
toimintasuunnitelmansa. Alajaosto järjesti alueellista toimintaa toiminta- ja
taloussuunnitelmansa puitteissa. Ammattiosaston toiminta laajalla maantieteellisellä
alueella huomioitiin kaikessa toiminnassa. Alajaosto piti vuosikokouksensa
marraskuussa 2017.

3.3. Ammattiosaston edustus

Ammattiosastollamme on edustus Tehy ry:n päättävissä elimissä. Tehyn hallitukseen
valittiin Anneli Näppä ja valtuustoon Jouni Hackzell, Juha Honkakoski, Merja Lausmaa, Outi
Puoskari ja Tatu Tiala. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitukseen valittiin Anneli
Näppä. STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnassa oli jäsenenä Kristiina Riekki.

PPSHP:n tulosalueiden johtoryhmissä on alueesta riippuen 1-3 paikkaa, joihin
ammattiosasto nimeää edustajansa. Näihin on nimetty pääsääntöisesti alueen
luottamusmies. Vastuualueen johtoryhmiin henkilöstö valitsee itse edustajansa, mutta
ammattiosasto saa tietoa johtoryhmistä tehyläisten edustajien kautta. Sairaanhoitopiirin
yhteistyötoimikunnassa on tehyläisillä viisi paikkaa. Henkilökuntaneuvostossa (OYS ja
kehitysvammahuolto) meillä oli puolet paikoista, eli kahdeksan paikkaa 16:sta.
Oulaskankaalla toimi oma henkilökuntaneuvostonsa, joissa meillä oli myös hyvä edustus.
Työsuojelujaostossa meillä on nimettynä neljä henkilöä. Vuonna 2017 päätoimisia
tehyläisiä työsuojeluvaltuutettuja olivat Petra Neitola, Markku Vaarala ja Eija Hukkanen.

Pohjois-Pohjanmaalla jatkettiin oman sote-uudistuksen valmistelua ja sen poliittisessa
ohjausryhmässä oli tehyläisenä henkilöstöedustajana ammattiosaston varapuheenjohtaja
Tatu Tiala. Maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmässä oli henkilöstönedustajana
pääluottamusmies Juha Honkakoski.

Päivystysasetuksen tuomat muutokset näkyivät edelleen Oulaskankaan sairaalassa.
Oulaskankaan sairaalan toimintaa varjosti uhka synnytysten loppumisesta ja siirtymisestä
Ouluun ja Kokkolaan. Oulaskankaan sairaalan synnytysten jatkuminen on käsittelyssä tällä
hetkellä Korkeimmassa Hallinto-oikeudessa.



3.4. Luottamusmiesorganisaatio

Ammattiosastolla oli vuoden alussa yksi päätoiminen pääluottamusmies Juha Honkakoski,
päätoiminen varapääluottamusmies Anneli Näppä (myös alueluottamusmies), sekä
yhdeksän muuta alueluottamusmiestä ja heille varahenkilöt. Luottamusmiehillä oli vuoden
aikana yksi yhteinen kehittämisiltapäivä. Luottamusmiesorganisaatio teki yhteistyötä Oulun
kaupungin luottamusmiesorganisaation kanssa, järjestäen yhteisiä koulutuspäiviä kahdesti
vuoden aikana.

4. TOIMINTA

Yhdysjäsentoiminta
Yhdysjäsentoiminnan vastuuhenkilönä ja yhdysjäsenverkoston vastaavana toimi
varapuheenjohtaja Merja Lausmaa. Yhdysjäsenteemalla järjestettiin yksi tilaisuus
yhdysjäsenille.

Toimijoiden koulutus
Toimijamme osallistuivat Tehy ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin
koulutuksiin. Ammattiosasto tuki toimijoita niiltä osin kuin työnantaja tai Tehy ry ei
osallistunut kustannuksiin.

Tiedottaminen
Facebookin ja ammattiosaston kotisivujen kautta tiedotettiin ajankohtaisista tapahtumista
ja muusta toiminnasta. Sivuja seuraavat jäsenistön lisäksi myös muut asioista
kiinnostuneet, joten ne toimivat hyvänä mainosväylänä myös ulospäin. Ammattiosaston
Instagram–tilillä on erittäin runsaasti kuvamateriaalia niin hallituksen toiminnasta kuin
myös muusta ajankohtaisesta. YouTubeen tuotettiin myös materiaalia. PPSHP:n
viikkotiedotteessa oli ilmoitustilaa yksi sivu jokaisella järjestöllä. Yhdysjäsenet ovat myös
hyödyntäneet heille tulevaa postia ja ammattiosaston kotisivuja ja tulostaneet sieltä
materiaalia ja uutisia paperimuotoon sekä tiedottaneet yksiköissään asioista. Jäsensihteeri
lähetti uusille jäsenille kirjeen, jossa kerrotaan ammattiosaston toiminnasta.

Valtakunnallinen neuvottelutilanne
Ammattiosasto valmistautui tulevaan työehtosopimusneuvottelukierrokseen vastaamalla
Tehy ry:n ammattiosastokyselyyn neuvottelukierroksen tavoitteista. Ammattiosastomme
jätti kannanoton valinnanvapauslakialoitteeseen.

Paikallinen neuvottelutilanne
Sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin yhteinen HOI030 TVA -projekti jatkuu edelleen.
Meillä on edustus projektin ohjaus- ja projektiryhmissä. Projektilla tullaan laatimaan täysin
uusi työn vaativuuden arviointijärjestelmä vaativien hoitotyön ammattiryhmien
palkkaukseen. Lisäksi paikallisesti käytiin lukuisia paikallisneuvotteluja ja tehtiin joitakin
uusia paikallisia sopimuksia.



Jäsentilaisuudet kohdistetuille ryhmille
Järjestimme kohdennettuja jäseniltoja tehyläisille esimiehille ja yhdysjäsenille.
Erikseen järjestettiin isompi yhdysjäsen/jäsenilta Oulaisissa ajankohtaisten asioiden
merkeissä.

Vuosi 2017 oli vaalivuosi. Syksyllä käytiin Tehyn valtuustovaalit, Tehy PPSHP
luottamusmiesvaalit ja PPSHP työsuojeluvaalit. Vaaleihin liittyen järjestettiin info- ja
äänestystilaisuuksia luentosaleissa.

Virkistys- ja opintotoiminta
Tarjolla oli kaksi isoa jäsenretkeä, pikkujoulut sekä jäsenhintaisia kylpylä- ja
elokuvalippuja. Jäsenmatka Luulajaan tehtiin keväällä (noin 80 jäsentä). Perinteinen
ruskaretki Leville tehtiin alkusyksystä (noin 80 jäsentä). Ammattiosaston pikkujoulu
järjestettiin Teatteri Riossa ”Lisää saikkua” -esityksen muodossa (120 jäsentä). Pikkujoulun
kysyntä oli tänä vuonna runsas ja kaikki halukkaat eivät päässeet osallistumaan lippujen
vähyyden vuoksi. Vuoden aikana myytiin normaaliin tapaan Eden- ja Star-lippuja sekä erä
SkidiPark -lippuja jäsentilaisuuksissa ja lippukioskeilla luentosaleissa äänestyspäivien
yhteydessä.

Ammattiosastomme osallistui Tehy 35 vuotta juhlavuoden Elorieha-tapahtumaan syyskuun
alussa. Ammattiosastollamme oli päävastuu tapahtuman järjestämisestä yhdessä Oulun
kaupungin ammattiosaston 706 kanssa. Tapahtuma oli kohdennettu kaikkien Pohjois-
Pohjanmaan alueen ammattiosastojen jäsenille.

Opiskelijayhteistyö
Perinteisesti ammattiosasto osallistui uusien työntekijöiden infoon, joka pidettiin 13.6.
OYS:n luentosalissa 10. Tilaisuudessa jaettiin jäsenmateriaalia ja tietoa PPSHP:n uusille
työntekijöille. Ammattiosaston toimijoita osallistuu aktiivisesti Tehyn tutortoimintaan, joka
on aluetoimistojen organisoimaa. Tutorit pitävät aulainfoja oppilaitoksilla. Niissä esitellään
Tehyn toimintaa opiskelijoille sekä rekrytoidaan heitä liittymään opiskelijajäseniksi.

Kansainvälinen toiminta
Ammattiosastomme on tukenut Oulu–Matagalpa -ystävyysseuran kautta nicaragualaisen
kummitytön koulunkäyntiä.  Kummityttö suoritti loppuun tänä vuonna yliopistossa
taloushallinnon opintonsa ja siirtyy työelämään.

Muu yhteistyö
Yhteistyötä ja verkostoitumista on toteutettu muiden Tehyn ammattiosastojen kanssa
myös eri koulutus- ja jäsentilaisuuksissa. Sairaanhoitopiirin ylihoitajat ja hallituksen
varsinaiset jäsenet ovat jo vuosia järjestäneet yhteisen tapaamisen vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Kutsu tilaisuuksiin toteutuu sovitusti vuorotteluperiaatteella. Vuoden aikana
ehdittiin tavata kertaalleen ajankohtaisten asioiden äärelle – keskustelua herättivät muun
muassa organisaatio- ja rakennemuutokset.

Hyvä ihminen
Ammattiosaston joka vuosi valitseman Hyvä Ihminen - kunnianimen sai
apulaisosastonhoitaja Sanna Kivimäki. Ammattiosasto muisti valittua kukkasin ja
lahjakortilla.



5. TALOUS

Ammattiosaston taloutta on hoidettu suunnitellun talousarvoin mukaisesti. Talousarvio oli
tehty Tehy ry:ltä tulevan arvioidun jäsenmaksupalautteen perusteella. Hallitus on
kokouksissaan tarkastellut taloustilannetta säännöllisin väliajoin. Maksuliikenteen on
hoitanut taloudenhoitaja Aira Lievetmursu. Ammattiosaston kirjanpito on ostettu
Laskentatoimi Markkula Ky:stä. Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Markku Vaarala ja
Ari Heikkinen. Ammattiosaston tili on Oulun Osuuspankin pääkonttorissa. Tilinkäyttöoikeus
ja pankkikortti ovat puheenjohtajalla ja taloudenhoitajalla.


