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Poistosuunnitelma

1. AKTIVOITU KÄYTTÖOMAISUUS
A. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

a) Aineettomat oikeudet 4 vuotta tasapoisto
- IT-ohjelma

b) Muut pitkävaikutteiset menot 4 vuotta tasapoisto
- Tutkimus- ja kehittämismenot

c) Ennakkomaksut ei poistoja
- Laitetaan taseeseen asianomaiseen kohtaan

B. AINEELLISET HYÖDYKKEET
a) Maa- ja vesialueet ei poistoja

b) Rakennukset
- Hallinto- ja laitosrakennukset 30 vuotta tasapoisto
-Talousrakennukset 10 vuotta       - " -
- Muut rakennukset 20 vuotta       - " -
- Muutokset laitteiston asennuksiin 5-10 vuotta       - " -

c) Kiinteät rakenteet ja laitteet
- Kadut, tiet, puistot, parkkipaikat 15 vuotta tasapoisto
- Viemäriverkko 30 vuotta       - " -
- Vedenjakeluverkosto 30 vuotta       - " -
- Kaukolämpöverkko 20 vuotta       - " -
- Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet 15 vuotta       - " -
- Puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset ja it-verkot 10 vuotta       - " -
- Muut putki- ja kaapeliverkot 15 vuotta       - " -
- Sähkö-, vesi-yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet 10 vuotta       - " -
- Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet 15 vuotta       - " -
- Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 10 vuotta       - " -
- Tunnelit 20 vuotta       - " -

d) Koneet ja kalusto
- Monimutkaiset tutkimus- ja hoitolaitteet 8 vuotta tasapoisto
-Muut tutkimus- ja hoitolaitteet 5 vuotta       - " -
- It-laitteet 4 vuotta       - " -
- Lääkinnälliset apuvälineet 5 vuotta       - " -
- Muut laitteet ja kalusteet 3 vuotta       - " -
- Muut kevyet koneet 5 vuotta       - " -
- Muut raskaat koneet 10 vuotta       - " -
- Muut kuljetusvälineet 5 vuotta       - " -
- Muut liikkuvat koneet 5 vuotta       - " -

e) Muut aineelliset hyödykkeet ei poistoja
- Arvo- ja taideesineet

f) Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt ei poistoja
- Ennakkomaksut
- Keskeneräiset työt

C. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
a) Osakkeet ja osuudet ei poistoja
b) Lainasaamiset       - " -
c) Muut sijoitukset       - " -

LIITE § 107
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Kunnanhallitus, § 109,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 40, 15.06.2020

§ 40
Luottamustehtävien päättyminen ja uusien jäsenten nimeäminen

LAIDno-2020-284

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 109

Valtuutettu Tapio Nyystin poismenon johdosta kunnan toimielimiin tulee valita uusia 
luottamushenkilöitä.

Tapio Nyysti toimi seuraavissa Laihian kunnan luottamustehtävissä:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, puheenjohtaja
- kunnanhallituksen konsernijaosto, varapuheenjohtaja
- ansio- ja kunniamerkkitoimikunta, puheenjohtaja
- johtosääntötyöryhmä, puheenjohtaja
- yhteistyötoimikunta, puheenjohtaja
- Kyrönmaan kuntien yhteistyötoimikunta, varsinainen jäsen
- Vaasan seudun neuvottelukunta, varsinainen jäsen
- kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmä, varsinainen jäsen
- Pohjanmaan kauppakamari vuosikokous, varaedustaja (Erkki Aron henkilökohtainen 
varaedustaja)
- Laihian Hyvinvointi Oy / hallitus, varsinainen jäsen
- sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta valmisteleva työryhmä, jäsen
- Pohjanmaan liiton poliittinen viiteryhmä, varsinainen edustaja
- Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto, varsinainen jäsen
- Pohjanmaan liiton edustajainkokous, varsinainen jäsen
- Suomen Kuntaliiton kuntapäivät, varsinainen jäsen
- Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, varsinainen jäsen
- Merinova Oy yhtiökokous, varsinainen edustaja
- Vaasan seudun Matkailu Oy yhtiökokous, varaedustaja (Janne Laineen 
henkilökohtainen varaedustaja)
- Vaasan seudun Kehitys Oy (Vasek) yhtiökokous, varaedustaja (Asko Salmisen 
henkilökohtainen varaedustaja).

Kuntalaki 17 §
Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu 
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan 
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Kuntavaalituloksen mukaan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee 
Riikka Mäki.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa 
Tapio Nyystin luottamustehtävät päättyneiksi.

LIITE § 116
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan
2) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon uuden varsinaisen jäsenen
3) Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee 
tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta 
nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 40

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
toteaa Tapio Nyystin luottamustehtävät päättyneiksi.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan
2) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon uuden varsinaisen jäsenen
3) Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä 
keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:
n mukaisesti.

Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden varsinaisen jäsenen 
valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti uudeksi jäseneksi 
Teemu Knuuttia. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin 
valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen uudeksi 
varsinaiseksi jäseneksi Teemu Knuutin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen tulee valita uusi varajäsen (Teemu 
Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja 
avasi keskustelun uuden varajäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu 
Minna Niemi ehdotti uudeksi varajäseneksi Sakari Potia. Puheenjohtaja totesi, että 
koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti 
valita kunnanhallituksen uudeksi varajäseneksi Sakari Potin (Teemu Knuutin 
henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden puheenjohtajan 
valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti uudeksi 
puheenjohtajaksi Marja Vettenrantaa. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on 
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yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Marja Vettenrannan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen tulee valita uusi 2. varapuheenjohtaja 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun uuden 2. 
varapuheenjohtajan valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti 
uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Miskalaa. Puheenjohtaja totesi, että koska 
ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
kunnanhallituksen uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Miskalan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
uuden varsinaisen jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi 
ehdotti uudeksi jäseneksi Teemu Knuuttia. Puheenjohtaja totesi, että koska 
ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi 
Teemu Knuutin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
johtokunnan uuden varsinaisen jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu 
Minna Niemi ehdotti uudeksi jäseneksi Hannele Viiasta. Puheenjohtaja totesi, että 
koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti 
valita Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi varsinaiseksi 
jäseneksi Hannele Viiasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi, että kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta on nimennyt uuden varavaltuutetun 
vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Merkitään, että valtuutettu Marja Vettenranta käytti puheenvuoron päätöksenteon 
jälkeen.
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Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 23.06.2020.

Tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa

Laihialla 23.06.2020
Maria Katajamäki
hallintokoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle
Tulostettu Laihian kunnan asianhallintajärjestelmästä 
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Kunnallisvalitus
§40

Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

- kunnan jäsen

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana 
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä 
päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa 
laskettaessa.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan 
päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitukseen on liitettävä:

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituksessa on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta 
sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan 
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toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (Hallintoprosessilaki 
32 §).

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen 
viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai 
sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että ne on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivä ennen virka-
ajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 Vaasa

s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi

telekopio 029 5642 760

 

Valituksen maksullisuus

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen 
maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

 

Lisätietoja kunnallisvalituksesta:

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi



Pöytäkirja · sivu 1(6)
nro 3/2020

Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 11.6.2020 klo 12.00
Paikka: VKS hallituksen kokoushuone T1
Päätöksentekijät
Läsnäolijat: Hans Frantz, jäsen

Raija Kujanpää, jäsen
Mona Vikström, varajäsen
Ulla Hellén, jäsen

Poissaolijat: Hans-Erik Lindqvist

Asiantuntijat: Marina Kinnunen
Juha Post
Sari Nielsen

shp:n johtaja
hallintojohtaja
juristi

Muut läsnäolijat: Timo Ylilauri toimitusjohtaja, TT Botnia Oy (ennen kokouksen
alkua)

Esittelijät: Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Sari Nielsen
Pykälät: 21-31
Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:
hyväksynyt sähköisesti 23.6.2020

Hans Frantz

Sihteeri:
hyväksynyt sähköisesti 24.6.2020

Sari Nielsen
Tarkastaja: Paikka ja aika:

tarkastanut sähköisesti 24.6.2020

Ulla Hellén

Paikka ja aika:
tarkastanut sähköisesti 23.6.2020

Raija Kujanpää
Asetettu
nähtäväksi:

Pidetty yleisesti nähtävillä
___.___-___.___.2020

Otteen oikeaksi todistaa:

LIITE § 118/1
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Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 11.6.2020 klo 12.00-13.20

Paikka: VKS, hallituksen kokoushuone T1

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 21 Kokouksen sihteerin valinta 3
§ 22 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 24 Kokouksen työjärjestys 3
§ 25 Katsaus vuoden 2019 tilinpäätöksiin 4
§ 26 Osallistuminen eri yhtiökokouksiin ja edustajien nimeäminen niihin 5
§ 27 Suunnitelmat omistajaohjauksen kehittämiseksi 5
§ 28 Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeiden hyväksyminen 5
§ 29 Syksyn 2020 kokoukset 6
§ 30 Muut asiat 6
§ 31 Kokouksen päättäminen 6

Puheenjohtaja:

Hans Frantz



Omistajaohjausjaosto 21-24 11.6.2020

§ 21 Kokouksen sihteerin valinta

Omistajaohjausjaoston pysyväksi sihteeriksi valittiin juristi Sari Nielsen.

§ 22 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.
_______

§ 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Hellén ja Raija Kujanpää.

§ 24 Kokouksen työjärjestys

Kokouksen esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
______



Omistajaohjausjaosto 25 11.6.2020

§ 25 Katsaus vuoden 2019 tilinpäätöksiin

Käytiin läpi tärkeimpien yhtiöiden tilinpäätökset ja toimintakertomukset.

Yhtiöt LIITTEET § 25 (1-7)

- 2M-IT Oy
- Coxa Oy
- Eila Oy Ab
- Mico Botnia Oy Ab
- Seinäjoen keskuspesula Oy
- TeeSe Botnia Oy
- UNA Oy

HJ: Jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

OOJ: Merkittiin selvitys tiedoksi.



Omistajaohjausjaosto 26 11.6.2020

§ 26 Osallistuminen eri yhtiökokouksiin ja edustajien nimeäminen niihin

Tarkastettiin yhtiökokouksien tilanne ja päivitettiin tarvittaessa yhtiökokousedus-
tajia.

HJ: Jaosto nimeää edustajat yhtiökokouksiin, mikäli edustajia
puuttuu.

OOJ: Jaosto nimesi hallintojohtaja Juha Postin yhtiökokousedusta-
jaksi muihin yhtiöihin kuin Seinäjoen Keskuspesula Oy:n ja
Suomen lähilaboratorio Oy:n yhtiökokouksiin, joihin nimettiin
puheenjohtaja Hans Frantz. Heidän estyneenä yhtiökokous-
edustajana toimii juristi Sari Nielsen.

_________

§ 27 Suunnitelmat omistajaohjauksen kehittämiseksi

HJ: Hallintojohtaja esitteli suunnitelmat.

OOJ: Jaosto merkitsi suunnitelmat tiedoksi. Keskeisiksi omistajaoh-
jaustyön kohteiksi valittiin Teese Botnia Oy, Mico Botnia Oy,
2M-IT Oy ja syksyllä toimintansa aloittava TT Botnia Oy. Muita
yhtiöitä seurataan sitä mukaa kuin niistä on esillä ajankohtaisia
asioita.

Syksyksi valmistellaan yhtiöille Teese Botnia Oy, Mico Botnia
Oy, 2M-IT Oy ja TT Botnia Oy määrälliset ja laadulliset tavoit-
teet, jotka päivitetään omistajaohjauksesta laadittuun excel-
tiedostoon.

§ 28 Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeiden hyväksyminen

HJ: Hallintojohtaja esitteli suunnitelmat.

OOJ: Jaosto merkitsi suunnitelmat tiedoksi.
_______



§ 29 Syksyn 2020 kokoukset

Jaosto päätti pitää syksyn kokoukset ke 23.9. klo 9.00 ja ke 25.11. klo 9.00.

________

§ 30 Muut asiat

Ylilääkäri Reijo Aution tilalle on valittava uusi edustaja Suomen Lähilaboratorio
Oy:n hallitukseen. Jaosto teki periaatepäätöksen, että se esittää sairaanhoitopiirin
hallitukselle hallintojohtajan valitsemista edustajaksemme yhtiön hallitukseen.

Yhteiskokous Vaasan kaupungin konsernijaoston kanssa pidettiin 10.6.2020.

TT Botnia Oy:n toimitusjohtaja Timo Ylilauri kävi esittäytymässä ennen kokouksen
alkua.

Seinäjoen Keskuspesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on suunnitteilla syys-loka-
kuulle. Asiana ehdotus osingonjaosta.
________

§ 31 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.20.
________



LIITE § 118/2
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Keskiviikkona 17.6.2020 klo 9.30 – 11.05
Paikka: Auditorio Merihanhi, Y3.13

Läsnäolijat: Mona Vikström
Nils-Johan Englund
Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Åsa Blomstedt

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Varajäsen

Poissaolijat Hans-Erik Lindqvist
Marina Kinnunen

Jäsen
SHP:n johtaja

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans Franz
Peter Nieminen
 Arja Tuomaala

Hallituksen puheenjohtaja
Johtajaylilääkäri
Johtajaylihoitaja

Esittelijät:

Sihteeri:
Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Pykälät: 27 - 39

Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:

Mona Vikström

Sihteeri:

Ann-Charlott Gröndahl

Tarkastaja: Paikka ja aika:
Vaasa _____ / _____ 2020

Barbro Kloo

Paikka ja aika:
Vaasa _____ / _____ 2020

Nils-Johan Englund
Asetettu
nähtäväksi:

Otteen oikeaksi todistaa:

LIITE § 118/3



Pöytäkirja 3/2020
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Keskiviikkona 17.6.2020 klo 9.30 – 11.05
Paikka: Auditorio Merihanhi, Y3.13
Asialuettelo

Pykälä Asia Sivu

§ 27 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 29 Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset 4
§ 30 Työaikakorvausten rajoitukset, päivitys 7
§ 31 Esitys ylimääräiselle päivystysleikkaustiimille suoritettavasta korvauksesta 8
§ 32 Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen rahoittaminen 9
§ 33 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä: väliraportti

31.5.2020 12
§ 34 Palkallista virkavapaata tenttiin lukemista varten, erikoistuvien lääkäreiden

erikoistumistutkinto 13
§ 35 Vastuu- ja työtehtävien muuttuminen 15
§ 36 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 16
§ 37 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 17
§ 38 Seuraava kokous 18
§ 39 Kokouksen päättäminen 18

Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(18)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 27 - 28 17.6.2020

§ 27 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä julisti kokouksen
avatuksi.
__________

§ 28 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Nils-Johan Englund.
__________



Asiasivu 4(18)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 29 17.6.2020

§ 29 Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset

Koko kunta-alalle on solmittu uudet virka- ja työehtosopimukset. Sopimuskausi on 1.4.2020–
28.2.2022. Useimmat sopimusmuutokset tulevat voimaan erikseen sovittuna ajankohtana.
Suurimmat muutokset liittyvät lääkärisopimuksen työaikaa koskevaa lukuun, ja samalla työ-
sopimuslain uusia määräyksiä aletaan soveltaa myös lääkäreihin. Lääkäreiden säännöllisen
työajan ja päivystysaikojen suunnitteluun isoja muutoksia tulee aiheuttamaan lähinnä vuoro-
kausilepoa koskevat vaatimukset.

Niin sanotut kiky-tunnit poistuvat kaikista sopimuksista 31.8. Joitakin muita työaikamääräyk-
siä on muutettu kompensoimaan tätä muutosta. Jaksotyössä yövuoro voidaan nyt suunnitella
koko sairaalassa 11 tunnin pituiseksi aiemman 10 tunnin sijaan. Liukuvan työajan saldoker-
tymä nostetaan 40 tunnista 50 tuntiin, ja yksittäisen työntekijän kanssa voidaan sopia loma-
rahan antamisesta vapaa-aikana.
Sopimus sisältää kaksi yleiskorotusta, ensimmäinen on 1.8.2020 (1,22–1,25 %) ja toinen
1.4.2021 (1 %). Lisäksi käytettävissä on paikallinen järjestelyerä 1.4.2021. Sopimusten kustan-
nusvaikutukseksi arvioidaan 3,04 %.

Osapuolet sopivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön omasta virka- ja työehtoso-
pimuksesta. Sote-sopimus tulee voimaan 1.9.2021 ja sisältää lähinnä palkkaa ja työaikaa kos-
kevia määräyksiä.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston tässä vaiheessa merkitsevän selonteon tiedoksi
ja palaavan sopimusten soveltamiseen, kun paikallisia linjauksia on tar-
peen tehdä.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 5(18)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 34 7.6.2018
Henkilöstöjaosto 30 17.6.2020

§ 34 Työaikakorvausten rajoitukset

Aiemmassa kunnallisessa virka- ja työehtosopimuksessa (§ 22, työaikaa koskeva luku) oli
kohta, jonka mukaan työaikakorvauksia ei sovellettu henkilöstöön, jonka kuntayhtymän toi-
mivaltainen viranomainen katsoi olevan johtavassa tai itsenäisessä asemassa. Ylityökorvauk-
set laskettiin poikkeavalla tavalla.

Uudesta 1.2.2018 voimaan tulleesta virka- ja työehtosopimuksesta pykälä 22 on poistettu ja
korvattu uudella pykälällä 21, joka sisältää luettelon henkilöstöstä, johon lisä-, yli-, ilta-, yö-,
vuoro-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä varallaolon korvaamista koskevia määräyksiä ei sovel-
leta, jollei kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen harkitse sitä kohtuulliseksi.

Henkilöstö,  johon Kvtes:n  luettelon  mukaan sovelletaan  pykälää  21  ja  jolle  ei  suoriteta  yllä
mainittuja työaikakorvauksia:
§ kuntayhtymän johtavat viranhaltijat
§ kuntayhtymän johtoryhmän jäsenet, virastopäälliköt, tulosalueen johtajat tai vastaa-

vassa asemassa olevat
§ kuntayhtymän liikelaitoksen tai toimialan/viraston/tulosalueen johtoryhmän jäsenet
§ tulosyksikön johtaja, joka hoitaa pääasiallisesti hallinnollisia tehtäviä, tai tulosyksi-

kön hallinto- tai talousjohtaja.

Soveltamisohjeessa sanotaan myös, että sääntöä ei sovelleta johtoryhmän varajäseniin eikä
niihin, joilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus, mutta ei päätösvaltaa. Tämä koskenee henkilös-
tön edustajia.

Johtavassa asemassa olevan viranhaltijan/työntekijän työaikakorvausten rajoittamista perus-
tellaan soveltamisohjeessa sillä, että hänen tehtäviensä luonne on sellainen, ettei työajan käyt-
töä yleensä voida valvoa tai työajan käytön tarkka valvonta ei ole tarkoituksenmukaista.
Ote Kvtes:n pykälästä 21 on liitteessä 1/§34 7.6.2018.

Sairaanhoitopiirissä myös työaikalain ulkopuolella oleva henkilöstö on leimannut työaikansa
ja soveltanut liukumaa +/– 40 tuntia. Tämän rajan ylittäviä tunteja ei ole rekisteröity. Päivys-
tyslääkäreille on suoritettu päivystyskorvaukset kokonaisuudessaan lääkärisopimuksen mää-
räysten mukaisesti.

jatkuu



Asiasivu 6(18)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 34 7.6.2018
Henkilöstöjaosto 30 17.6.2020

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
- viranhaltijoille, joihin ei sovelleta työaikalakia ja joita §:n 21

säännöt koskevat, ei suoriteta työaikakorvauksia
- päivystystyötä tekeville lääkäreille suoritetaan kuitenkin päi-

vystyskorvaukset lääkärisopimuksen mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen
__________



Asiasivu 7(18)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 30 17.6.2020

§ 30 Työaikakorvausten rajoitukset, päivitys

Vuoden 2020 alussa on perustettu neljä uutta johtajan tehtävää, miksi henkilöstöjaoston
aiempaa päätöstä on päivitettävä. Uudet johtajat ovat laatujohtaja, kehittämisjohtaja, tieto-
johtaja ja alueellinen it-johtaja. Lisäksi uuteen potilastietojärjestelmään liittyvään hankkee-
seen on palkattu määräaikainen tekninen johtaja ja hankejohtaja. Heidän kaikkien voidaan
todeta työskentelevän itsenäisesti ja johtavassa asemassa omilla toimialoillaan, miksi heihin
sovelletaan Kvtes:n III luvun 21. §:n työaikakorvausten suorittamista koskevia rajoituksia.
Tämä merkitsee sitä, ettei heihin sovelleta lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityön sekä
varallaolon korvaamista koskevia määräyksiä.

Uusien johtajien todetaan olevan työaikalain ulkopuolella. Aiemman päätöksen (§
34/7.6.2018) mukaisesti he leimaavat työaikansa ja saavat soveltaa liukuvaa työaikaa saldonsa
rajoissa sairaanhoitopiirin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Ehdotus uudeksi luetteloksi työaikalain ulkopuolella olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä
on liitteessä 1/§30 17.6.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto vahvistaa luettelon työaikalain ulkopuo-
lella olevasta henkilöstöstä liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 31 17.6.2020

§ 31 Esitys ylimääräiselle päivystysleikkaustiimille suoritettavasta korvauksesta

Verisuonikirurgian ylilääkäri ja leikkausosaston työnjohto ovat lähettäneet henkilöstöjaostolle
kirjelmän, jossa ehdotetaan uutta käytäntöä. Tarkoituksena olisi perustaa ylimääräinen leik-
kaustiimi silloin, kun päivystysaikana joudutaan tekemään useita tunteja kestäviä päivystys-
leikkauksia. Näin päivystystiimi ei olisi varattuna niin pitkän aikaa, että se estäisi muiden leik-
kausten tekemistä. Ylimääräinen tiimi kutsuttaisiin kokoon 0–48 tuntia ennen leikkausta ja
tiimiin kutsuttaville sairaanhoitajille maksettaisiin 120 euron erityishälytysraha. Se makset-
taisiin siitä riippumatta, kutsutaanko hoitaja työhön kotoa vai työpaikalta.

Esitys on liitteessä 1/§31 17.6.2020.

Työehtosopimuksen mukaan hälytysraha maksetaan kotoa työhön saapumisesta aiheutuvasta
häiriöstä. Henkilöstöjaosto on lisäksi päättänyt eräistä poikkeuksista, joiden mukaan hälytys-
raha (50 €) maksetaan seuraavissa erityistapauksissa: kun työntekijä työnantajan aloitteesta
joutuu tekemään kaksi työvuoroa (vähintään 12 t) tai jos suunniteltu työaika pitenee yli tun-
nilla sen vuoksi, että työntekijä on kiinni työssään leikkaustiimissä tai angiotutkimuksessa.
Erityishälytysraha (120 €) maksetaan, kun henkilöstö kutsutaan työhön kotoa ja tilanne on
erityisen akuutti (potilaan henki on vaarassa) tai kyse on potilaan kuljettamisesta yliopistosai-
raalaan. Lisäksi meillä on hätäleikkauksia koskeva päätös, jonka mukaan työntekijöille mak-
setaan 100 euron erityishälytysraha, jos myöhään iltapäivällä joudutaan muodostamaan uusi
tiimi kiireellistä leikkausta tai hätäleikkausta varten.

Kaikille hälytyksille on tunnusomaista, että ne tehdään heti taikka työpäivää pidentämällä,
eikä nyt ehdotetulla tavalla 0–48 tunnin kuluessa. Henkilöstöjaostossa aiemmin käytyjen kes-
kusteluiden perusteella suhtaudumme varauksellisesti työehtosopimuksista tai omista mal-
leistamme tehtäviin poikkeamiin. Asiasta on keskusteltu virkamiestasolla ja arvioitu, ettei työ-
ehtosopimuksesta ole syytä tehdä uutta poikkeamaa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hylkää leikkausosaston johdon esityksen
sillä perusteella, että meillä on jo hälytysrahajärjestelmä, jota voidaan so-
veltaa, kun henkilöstöä joudutaan kutsumaan työhön.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 32 17.6.2020

§ 32 Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutuksen rahoittaminen

Vastuualueen johtaja Antti Jekunen ja ylifyysikko Juha Rajala ovat toimittaneet kirjelmän ja
ehdotuksen siitä, miten Vaasan keskussairaalan sairaalafyysikkotilannetta voitaisiin yrittää
parantaa. Meillä on tällä hetkellä kolme täyttämätöntä sairaalafyysikon toimea, joihin ei ole
ollut hakijoita, vaikka ne ovat olleet haettavina. Tilanne on erittäin hankala, sillä säteilylain-
säädännössä on monia velvoitteita, jotka vaativat pätevää sairaalafyysikkoa.

Sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus kestää neljä vuotta. Olemme vuodesta 2013 lähtien teh-
neet Turun yliopistollisen sairaalan kanssa yhteistyötä niin, että erikoistuva fyysikko voi suo-
rittaa erikoistumisharjoittelustaan yhden vuoden Vaasan keskussairaalassa. Tämän yhteistyö-
muodon ansiosta meillä on periaatteessa aina yksi opiskelija, joka toimii tilapäisenä henkilös-
töresurssina ja tietynlaisena mainoksena. Emme kuitenkaan ole näin toimimalla onnistuneet
saamaan vakinaista fyysikkoa.

Nyt ehdotetaan erityisratkaisua, jossa Turun yliopistollinen sairaala perustaisi erikoistuvalle
fyysikolle määräaikaisen toimen, jonka Vaasan keskussairaala rahoittaisi. Ensimmäisen vuo-
den hän työskentelisi Vaasassa, aivan kuten muutkin ovat tehneet. Mutta toisen vuoden hän
työskentelisi Turun yliopistollisessa sairaalassa. Tämä menettely merkitsisi noin 65 000 euron
investointia, joka kattaa palkkakustannukset. Matka- tai muita kustannuksia sairaala ei kor-
vaa. Palkkakulut kuitenkin katettaisiin fyysikoiden toimiin varatuilla palkkamäärärahoilla.

Kirjelmä on liitteessä 1/§32 17.6.2020.

Juho Ala-Myllymäki, jota ehdotetaan mahdolliseen määräaikaiseen toimeen, on työskennellyt
harjoittelijana neljän kuukauden ajan vuonna 2014 ja erikoistuvana fyysikkona 3.6.2019 läh-
tien.

Henkilöstöjaoston toimivallassa on päättää muodollisen pätevyyden antavan koulutuksen ra-
hoittamisesta. Pääsääntö on, että kuntayhtymä ei maksa koulutusta, joka antaa muodollisen
pätevyyden. Anomukset harkitaan tapauskohtaisesti ja poikkeuksia on tehty, jos siihen on ol-
lut erityiset syyt. Tässä tapauksessa voimme todeta, että syöpä- ja sädehoito on iso ja tärkeä
toimialue Vaasan keskussairaalassa ja jossa meitä sitovat sädehoitoa koskevat lait. Nykyinen
tilanne, jossa meillä on ainoastaan yksi pätevä sairaalafyysikko, on erittäin haavoittuva.  Vir-
kamiesjohto puoltaa ehdotusta. Jos sairaala myöntää rahoituksen, se edellyttää, että Ala-Myl-
lymäki solmii takaisinmaksusopimuksen. Takaisinmaksusopimuksen mukaan hänen on työs-
kenneltävä Vaasan keskussairaalassa kolmen vuoden ajan tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Jos hän lopettaa aiemmin, hän maksaa koulutuskulut takaisin kokonaan tai osittain, riippuen
siitä, milloin hän lopettaa.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 32 17.6.2020

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
- Vaasan keskussairaala kustantaa sairaalafyysikon erikoistu-

miskoulutuksen Turun yliopistollisessa sairaalassa
- Juho Ala-Myllymäen kanssa solmitaan takaisinmaksusopi-

mus niistä palkkakuluista, jotka liittyvät Turun yliopistolli-
sessa sairaalassa suoritettavaan koulutusvuoteen.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 71 12.12.2019
Henkilöstöjaosto 33 17.6.2020

§ 71 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä

Sairaanhoitopiirillä on pitkälle meneviä suunnitelmia siitä, että keskussairaala aloittaa oman
vastaanottotoiminnan piirin alueella. Pisimmälle on edetty Pietarsaaressa, jossa keskussairaa-
lan lääkäreillä on ollut erikoislääkärin vastaanottoja, jotka perustuvat sairaanhoitopiirin ja
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston väliseen ostosopimukseen. Toiminta laajenee vuoden
vaihteesta lähtien useilla erikoisaloilla ja siitä tulee keskussairaalan omaa toimintaa. Vastaan-
ottoja hallinnoidaan Vaasasta käsin ja tavoitteena on sekä tarjota lähipalveluita asukkaille että
vaikuttaa potilasvirtoihin.

Sinä aikana, kun toimintaa on järjestetty ostosopimuksella, korvaussummat ovat olleet kirja-
vat. Korvausperusteena on käytetty käynti- ja toimenpidehintoja, jotka ovat olleet lähes jonon-
purussa sovellettua korvaustasoa. Nyt kun toiminnasta tulee sairaanhoitopiirin omaa toimin-
taa, tavoitteena on saada oikeudenmukainen korvausjärjestelmä lääkäreiden vastaanotoille,
erikoisalasta riippumatta. Korvaustasoja on siksi tarkistettava, minkä myös henkilöstöjaosto
totesi 28.11.2018 vahvistaessaan konsultointipäivien korvausperusteet vuodeksi 2019.

Henkilöstöjaoston päätös § 58/28.11.2018 on liitteessä
1/§71 12.12.2019.

Virkamiestasolla on valmisteltu ehdotus niin sanotuissa lähipalvelupisteissä vastaanottotoi-
mintaa harjoittavien lääkäreiden uudeksi korvausmalliksi. Malli perustuu siihen, että lääkäri
tekee tavanomaisia työpäiviä vastaanotolla, että matkat tehdään virkamatkoina ja että lääkä-
rille maksetaan korvaus kultakin vastaanottopäivältä.   Korvaukset ja muut lähivastaanottoja
koskevat ehdot on koottu erilliseen asiakirjaan.

Ehdotus korvauksista ja ehdoista, jotka koskevat lähipalvelupisteessä vastaanottoa pitäviä lää-
käreitä, on liitteessä 2/§71 12.12.2019.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän lääkäreiden lähivastaanotoista
maksettavat korvaukset liitteessä 2 olevan ehdotuksen mukaisesti. Päätös
on voimassa 1.1.2020–31.12.2020.

Jäsen Nils-Johan Englund ehdotti, että viiden ensimmäisen kuukauden tilanteesta tehtäisiin
väliraportti. Kenneth Pärus kannatti ehdotusta.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen sekä lisäyksen väliraportista.
__________
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 33 17.6.2020

§ 33 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä:
väliraportti 31.5.2020

Ajalla 1.1.–31.5.2020 on rekisteröity 67 keskussairaalan lääkärin pitämää vastaanottopäivää
Pietarsaaressa. Lisäksi audionomi on pitänyt yhden vastaanottopäivän. Vastaanottoja pitä-
neille henkilöille on maksettu yhteensä 55 025 euroa. Työnantajamaksuineen kustannukseksi
tulee noin 68 000 euroa.

Erikoislääkärit ovat pitäneet vastaanottoja 11 eri erikoisalalla. Suurin osa vastaanottopäivistä
kuuluu seuraavien erikoisalojen piiriin: röntgen (13 päivää), gastroenterologia (13 päivää) ja
korva-, nenä- ja kurkkutaudit (14 päivää). Potilaiden määrä on ollut 5–20 päivässä, erikoisalan
ja käyntityypin mukaan. Lisäksi on puheluita, lausuntoja ja konsultaatioita. Myös tässä toi-
minnassa näkyi koronan vaikutus niin, että jotkut potilaat peruivat käyntinsä myöhäisessä
vaiheessa.

Kooste vastaanottopäivistä on liitteessä 1/§33 17.6.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee väliraportin tiedoksi.

HJ: Henkilöstöjaosto keskusteli siitä, tulisiko vastaanottotoiminta aloittaa
myös Suupohjan rannikkoseudulla, ja toivoo jatkokäsittelyä hallituksessa.
Väliraportti merkittiin tiedoksi.
__________
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Henkilöstöjaosto 34 17.6.2020

§ 34 Palkallista virkavapaata tenttiin lukemista varten,
erikoistuvien lääkäreiden erikoistumistutkinto

Sairaanhoitopiiri on yhtenä rekrytointitoimena soveltanut käytäntöä, jossa erikoistuvalle lää-
kärille on voitu myöntää viikon palkallinen virkavapaa erikoistumistutkintoon kuuluvan ten-
tin lukulomaa varten sellaisella erikoisalalla, joka on edustettuna Vaasan keskussairaalassa.
Käytäntöä koskeva päätös on tehty noin kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yksi seurattavista hen-
kilöstömittareista koskee sitä, kuinka suuri osa viroista on täytetty vakinaisella henkilöstöllä.
Tavoitteena on 86 %. Tavoite täyttyy 30.4.2020 kaikilla palvelualueilla lukuun ottamatta lää-
käreiden ja asiantuntijoiden palvelualuetta, jonka luku on 67 %. Kun erikoistuvien lääkäreiden
tukemisesta lukulomalla päätettiin, 65 % lääkärinviroista oli täytetty vakinaisella henkilös-
töllä. Ei voida ehkä suoraan osoittaa, että lukulomakäytännöllä olisi itsessään suuri merkitys,
mutta se antaa nuorille lääkäreille eittämättä myönteisen kuvan sairaalasta.

Henkilöstöjaoston viimeisin päätös asiasta on tehty 31.5.2017 (§ 30).
 LIITE 1/§34 17.6.2020.

Päätöksen voimassaoloaika päättyi 31.3.2019, mutta sitä on sovellettu tähän päivään saakka.
Sitä ei ole epähuomiossa otettu henkilöstöjaoston käsittelyyn uutta harkintaa varten.  Nykyi-
sen lääkäritilanteen vuoksi voitaneen päätöstä kuitenkin jatkaa 31.12.2021 saakka tai siihen
asti, että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää pidentää 31.5.2017/§ 30 tekemänsä
päätöksen voimassaoloaikaa niin, että lukulomaa varten voidaan myöntää
palkallista virkavapaata 31.12.2021 saakka, kunhan seuraavia seikkoja
noudatetaan:

- Erikoistuvalle lääkärille myönnetään viikon palkallinen virka-
vapaa erikoistumistutkintoon kuuluvan tentin lukulomaa var-
ten erikoisalalla, joka on edustettuna Vaasan keskussairaa-
lassa. Tenttipäivä voi olla yksi viidestä vapaapäivästä.

- Erikoistuvalla lääkärillä on pitänyt olla vähintään yhdeksän
kuukauden palvelussuhde Vaasan keskussairaalassa ennen
kuin vapaa alkaa tai voimassa oleva työsopimus, joka käsittää
vähintään yhdeksän kuukautta.

- Päätöstä ei sovelleta erikoislääkäreihin, jotka suorittavat toista
tutkintoa.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 7 27.2.2020
Henkilöstöjaosto 35 17.6.2020

§ 7 Palkka-asioita: hallinnon sihteerit, puhelinneuvontapisteen tiiminvetäjä,
eräät apulaisosastonhoitajat

Kolmelle eri ryhmälle on ehdotettu palkantarkistuksia.

1. Ylihoitaja Satu Hautamäki anoo palkankorotusta kymmenelle hallinnon sihteerille,
jotka työskentelevät sairaanhoidon tuen palvelualueella. Hän viittaa siihen, että heillä
on monipuolisia tehtäviä ja he käyttävät monia it-ohjelmia sekä suorittavat asiantun-
tijatehtäviä. Hän ehdottaa palkan nostamista 101,66 eurolla tai korkeimmalle sihtee-
rin työstä maksettavalle tasolle. Työn vaativuus arvioitaisiin toisin sanoen uudelleen.

Hautamäen anomus on liitteessä  1/§7 27.2.2020.

Työn vaativuus ja sitä myöten palkka on arvioitu viimeksi vuosi sitten, kun 1.1.2019 oli jaetta-
vana järjestelyerä. Sihteereiden työtehtävissä ei ole tapahtunut muutoksia, joten nyt ei ole pai-
kallaan arvioida palkkatasoa yleisesti, vaan sen harkitseminen olisi ajankohtaista sitten, kun
meillä on seuraavan kerran järjestelyerä jaettavana.

2. Työ- ja vastuutehtäviin on tullut muutoksia puhelinneuvontapisteessä/sairaalan Ko-
tilinjalla työskentelevälle sairaanhoitajalle, joka on valittu toiminnan tiiminvetäjäksi.
Kotilinja on vastaperustettu puhelinpalvelu, jonne poliklinikoiden puhelut ohjataan.
Palvelu otetaan asteittain käyttöön kaikilla poliklinikoilla ja osastoilla. Toiminnan laa-
jentuessa tarvitaan tiiminvetäjä, joka aktiivisesti kehittää ja arvioi toimintamenetel-
miä ja toimintaa yhdessä palveluyksikön esimiehen kanssa, jonka työpiste ei sijaitse
yksikössä.

3. Avohoidossa on muutamien vuosien ajan muutettu johtamisrakennetta niin, että
osastonhoitajien virkoja on lopetettu ja sen sijaan organisoitu useita poliklinikoita
koordinoivan osastonhoitajan alaisuuteen. Koordinoivan osastonhoitajan tehtäviin
kuuluvat koko henkilöstön kaikki henkilöstöhallinnolliset tehtävät osastonhoitajalle
kuuluvien muiden tehtävien lisäksi. Yksittäisillä poliklinikoilla on oma apulaisosas-
tonhoitaja, jolla on käytännön työnjohdossa merkittävä rooli, sillä koordinoiva osas-
tonhoitaja ei ole fyysisesti läsnä yksikössä.
Uusi toimintamalli on johtanut siihen, että juokseva henkilöstöhallinto on muodostu-
nut kankeaksi kaikille osapuolille, kun työnjohtoon kuuluvat henkilöt joutuvat kyse-
lemään asioita toisiltaan ja lähettämään sähköposteja ja viestejä. Sen vuoksi suunnit-
teilla on nyt apulaisosastonhoitajan roolin laajentaminen. Apulaisosastonhoitaja käy-
tännössä johtaa ja valvoo päivittäistä työtä yksikössä, ja siinä roolissa juuri hänen olisi
hoidettava myös henkilöstökysymykset, esimerkiksi vapaiden myöntäminen, lomien
suunnitteleminen ja sijaistarpeen arvioiminen.

jatkuu
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 7 27.2.2020
Henkilöstöjaosto 35 17.6.2020

Apulaisosastonhoitaja olisi luontevasti myös se henkilö, joka pitää kehityskeskustelut. Ei ole
tarkoituksenmukaista, että koordinoiva osastonhoitaja, jolla on yli 50 alaista, hoitaisi tällaisia
henkilöstökysymyksiä. Strategiset kysymykset, kuten rekrytoinnit ja muut suuremmat henki-
löstöasiat, kuuluisivat jatkossakin koordinoivalle osastonhoitajalle.
Apulaisosastonhoitajan työnkuvauksen päivittäminen merkitsee sitä, että tehtävästä tulee jon-
kin verran vaativampi, miksi kahdeksassa eri yksikössä työskentelevän kahdeksan apulais-
osastonhoitajan palkan tarkistaminen olisi ajankohtaista.

Palkantarkistusehdotukset ovat liitteessä  2/§7 27.2.2020 (ei julkinen liite).

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- hyväksyy palkantarkistusehdotukset liitteen 2 mukaisesti
- toteaa, ettei sihteereiden palkkausta arvioida uudelleen, vaan palkan

tarkistamista harkitaan seuraavan järjestelyerän jakamisen yhtey-
dessä.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

Henkilöstöjaosto 35 17.6.2020

§ 35 Vastuu- ja työtehtävien muuttuminen

Avohoidon palvelualueen ylihoitaja Lisa Sundman on ilmoittanut, että avohoidon apulaisosas-
tonhoitajien vastuu- ja työtehtäviin tehty muutos on peruttu. He ovat palanneet normaaleihin
työtehtäviinsä 1.6.2020 ja palkka tarkistetaan Kvtes:n II luvun 10. §:n mukaisesti normaalille
apulaisosastonhoitajatasolle, kun muutoksesta on kulunut kahdeksan viikkoa.

Ylihoitajan päätös on liitteessä  1/§35 17.6.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee asian tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 36 17.6.2020

§ 36 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

Pöytäkirjat nro 3/2020 liitteessä  1/§36 17.6.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 37 17.6.2020

§ 37 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Hallintojohtaja on esittänyt pyynnön tulla kutsutuksi henkilöstöjaoston kokouksiin. Henkilös-
töjaosto päätti, että tämä kutsutaan asiantuntijana.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 38 - 39 17.6.2020

§ 38 Seuraava kokous

Henkilöstöjaosto vahvisti syksyn kokouspäivämäärät:

Torstai 27.8.2020 klo 9.30
Torstai 8.10.2020 klo 9.30
Torstai 10.12.2020 klo 9.30
__________

§ 39 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.
__________
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