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Asiasivu 3(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 40 - 41 27.8.2020

§ 40 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 41 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja Barbro Kloo.
__________



Asiasivu 4(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 42 27.8.2020

§ 42 Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen palkkarakenne

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Vaasan sairaanhoitopiirille kolmen miljoonan eu-
ron valtionavustuksen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseksi
ja kehittämiseksi. Tutkimusjohtaja Tuija Ikonen johtaa kehittämiskeskusta ja on nyt toiminta-
ja henkilöstösuunnitelman pohjalta käynnistänyt henkilöstön rekrytoimisen kolmevuotiseen
hankkeeseen. Kyse on erittäin laajasta kansallisesta verkostosta, joka koostuu monista erilai-
sista työpanoksista, miksi olemme nähneet tarpeelliseksi laatia perusteet erilaisille palkka- ja
korvauskäytännöille.
Yleissääntö on, että jos piirissä on vastaavanlaisia tehtäviä, noudatetaan piirin palkkahinnoit-
telua. Sellaista tehtävistä, joita piirissä ei ole, on laadittu työnarviointi. Joillakin työntekijöillä
on kansallinen koordinointivastuu. Koordinointivastuu huomioidaan palkkauksessa, kun uu-
sia rekrytointeja tehdään.

Eräät sairaanhoitopiirin työntekijöistä tulevat antamaan osan työpanoksestaan hankkeelle ja
samalla kantamaan kansallista koordinointivastuuta. Hankkeeseen käytettävältä ajalta muo-
dostuvat kulut kirjataan hankekuluiksi.  Kansallisesta koordinointivastuusta ehdotetaan mak-
settavan erillispalkkio lisävastuun johdosta. Työntekijöitä, jotka kantavat kansallista koordi-
nointivastuuta, tulee olemaan yhteensä noin 15.

Sairaanhoitopiirissä on päätetty, että sairaanhoitopiirin järjestämissä kansallisissa koulutus-
tilaisuuksissa luennoiville työntekijöille maksetaan luentopalkkio. Tässä kansallisessa hank-
keessa tullaan järjestämään paljon koulutustilaisuuksia.  Luentopalkkioita ei makseta henki-
löille, jotka rekrytoidaan nimenomaisesti hankkeeseen taikka niille, jotka saavat vastuulisää
kansallisesta koordinointivastuusta.

Kooste palkkarakenteesta on liitteessä  1/§42 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän potilas- ja asiakasturvallisuuskes-
kuksen palkkarakenteen.

HJ: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen
ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 5(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 43 27.8.2020

§ 43 Etätyöohjeet

Etätyöohjeet on tarkistettu ja päivitetty. Aiemmat ohjeet ovat tammikuulta 2019. Koronake-
vään aikana etätyötä on tehty laajemmin kuin ennen, vaikka sairaalan hallinto ei koskaan siir-
tynyt kokonaan etätyöhön. Etätyötä halutaan nyt tehdä enemmän kuin ennen ja sellaisissakin
ryhmissä, jotka eivät ennen tehneet etätyötä. Etätyötä voi nyt tehdä 1–3 päivää kuukaudessa.
Nyt laaditun ehdotuksen mukaan etätyötä voisi tehdä enemmän, jos tehtävät ja toiminta sen
sallivat. Etätyö soveltuu lähinnä erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Ohjeissa mainitaan erik-
seen, että etävastaanotot tai VideoVisit-käynnit pidetään sairaanhoitopiirin tiloissa. Etätyö on
vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle.
Esimiehellä on harkinta- ja sopimisoikeus etätyön suhteen. Työntekijä ja esimies voivat sopia
1–6 päivän tekemisestä etätyönä. Ohjeissa on pelisäännöt etätyön järjestämisestä, työajasta,
yhteydenpidosta työpaikalle, työntekijän vastuusta ja oikeuksista sekä työnjohdon vastuusta.
Etätyö ei saa vaikuttaa kielteisesti työtehtävien hoitamiseen tai estää osallistumista työpaikalla
pidettäviin kokouksiin.
Jos monet henkilöt alkavat tehdä etätyötä, fyysisten toimistotilojen tarpeen arvioidaan pidem-
mällä aikavälillä vähenevän ja silloin voidaan suuremmassa määrin siirtyä yhteiskäytössä ole-
viin tiloihin.

Ehdotus etätyöohjeiksi on liitteessä  1/§43 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän etätyöohjeet liitteen 1 mukaisesti.

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja pyytää saada toukokuussa
2021 seurantatietoa etätyön käytöstä.
__________



Asiasivu 6(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 44 27.8.2020

§ 44 Palkka-asia; varahenkilöstö

Henkilöstöjaosto päätti 30.1.2019 pitämässään kokouksessa palkantarkistusten toteuttami-
sesta virka- ja työehtosopimuksessa 1.1.2019 olleen järjestelyerän pohjalta. Päätös sisälsi mää-
räaikaisen palkankorotuksen. Päätöksen mukaan 16 työntekijälle somatiikan varahenkilös-
töstä maksetaan 100 euron määräaikainen erillispalkkio 30.9.2020 saakka. Lisä maksetaan
niin sanotuille äkkilähtijöille, jotka kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä ”mukavuusalueensa ul-
kopuolella”. Nämä sijaiset sijoitetaan joka päivä eri yksiköihin tekemään yksittäisiä työvuo-
roja. Päätöksen määräaikaisuus johtuu siitä, että haluttiin nähdä, helpottaisiko lisä rekrytoin-
tia juuri tässä ryhmässä, jossa äkkilähtijät kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä, ja vähentäisikö
se ryhmässä vallinnutta suhteellisen suurta vaihtuvuutta.

Jaoston päätös § 9/30.1.2019 on liitteessä  1/§44 27.8.2020.

Ylihoitaja Satu Hautamäki on antanut lausunnon, jossa hän kertoo, että panostuksella on ollut
myönteinen vaikutus rekrytointiin ja henkilöstön motivaatioon, mikä on näkynyt useilla eri
tavoilla myös käytännön toiminnassa ja poissaolojen määrässä. Kiertävien työntekijöiden
määrä somatiikassa on nyt lopullisesti vahvistettu 23:ksi.

Satu Hautamäen lausunto on liitteessä 2/§44 27.8.2020.

Jaoston 30.1.2019 tekemä päätös ei koskenut psykiatriaa, sillä siellä varahenkilöjärjestelmä
toimii toisella tavalla. Psykiatriassa kaikki tekevät eripituisia sijaisuuksia. He voivat äkkilähti-
jöinä tehdä yksittäisiä työvuoroja eri yksiköissä, mutta tehdä välissä myös hieman pidempiä
sijaisuuksia. Psykiatrian varahenkilöjärjestelmää aiotaan nyt muuttaa niin, että viisi varahen-
kilöä alkaa kiertää paitsi psykiatrian osastoilla myös lisääntyvässä määrin kahdella somaatti-
sella osastolla, erityisgeriatriassa ja vaativassa kuntoutuksessa. Nämä kaksi osastoa sijaitsevat
Tammikaivontiellä. Kun näiden yksiköiden sijaisuudet keskitetään pienelle viiden sairaanhoi-
tajan ryhmälle, heidän työnkuvastaan tulee samantapainen kuin somaattisen puolen äkkiläh-
tijöillä. Se muodostaisi perustan myös heidän palkkansa tarkistamiselle. Ryhmää koskevan
päätöksen pitäisi olla määräaikainen, sillä sitä on seurattava ja katsottava, miten järjestely toi-
mii.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
§ 100 euron määräaikaista lisää, joka maksetaan työntekijöille (äkki-

lähtijöille), jotka kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä mukavuusalu-
eensa ulkopuolella, muutetaan niin, että tehtäväkohtaista palkkaa ko-
rotetaan. Tehtävä arvioidaan vaativammaksi.

jatkuu



Asiasivu 7(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 44 27.8.2020

§ tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 1.10.2020 lähtien niillä äkki-
lähtijöillä, joiden työtehtävät täyttävät kriteerit ja tehtävien vaativuu-
den (enintään 23)

§ määräaikainen 100 euron erillispalkkio maksetaan niille psykiatrian
varahenkilöstöön kuuluvalle viidelle työntekijälle, jotka alkavat kier-
tää säännöllisesti somaattisilla osastoilla. Erillispalkkio maksetaan
ajalla 1.9.2020–31.5.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 8(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 45 27.8.2020

§ 45 Liukuvan työajan määräykset

Liukuvaa työaikaa koskevat määräykset on päivitetty. Uudessa kunnallisessa yleisessä virka-
ja työehtosopimuksessa on muutettu joitakin liukuvaa työaikaa koskevia määräyksiä. KVTES
mahdollistaa sen, että säännöllinen työaika (+saldo) voi ylittyä enintään 50 tuntia 31.8.2020
lähtien. Saldoraja on nykyään 40 tuntia. Uuden soveltamisohjeen mukaan kertymää voidaan
vähentää työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla. Työnantajan on työntekijän sitä
pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä. Nykyisissä määräyksis-
sämme on rajaus, jonka mukaan liukuvan työajan kertymää voi vähentää kokonaisina työpäi-
vinä enintään viisi päivää vuodessa.
Sairaanhoitopiirissä sovelletaan työehtosopimuksen määräysten lisäksi omia määräyksiä
(1.10.2018), jotka sisältävät työnantajan ehtoja ja pelisääntöjä liukuvan työajan käytölle.  Mää-
räyksiä on päivitetty virka- ja työehtosopimuksen uusien määräysten mukaisesti ja lisäksi
niissä sanotaan nyt selkeästi, että liukuvaa työaikaa ei voi soveltaa etätyössä, jossa työpäivien
on oltava normaalin työpäivän pituisia.
Olemme 1.10.2018 lähtien soveltaneet myös paikallista sopimusta, jossa sairaanhoitopiiri ja
kaikki ammattijärjestöt Tehyä lukuun ottamatta ovat sopineet, että säännöllinen työaika voi
alittua enintään 20 tuntia (-saldo). Lisäksi on sovittu, että miinustunnit voidaan työntekijän
pyynnöstä vähentää palkasta. Paikallinen sopimus liukuvasta työajasta on voimassa tois-
taiseksi eivätkä sitä koske nyt tehdyt päivitykset.

Ehdotus päivitetyistä liukuvan työajan määräyksistä on liitteessä
1/§45 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy päivitetyt määräykset liitteen 1
mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 9(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 46 27.8.2020

§ 46 Suoravastaanottotoiminta fysiatriassa

Kuntoutuksen palvelualueella on suunniteltu suoravastaanottotoiminnan aloittamista fysiat-
riassa. Fysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa, että tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas
ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman että hänen täytyy käydä ensin lääkä-
rissä. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia, ja potilas pääsee hoitoon nopeammin. Suora-
vastaanottotoiminta on jo käynnistynyt perusterveydenhuollossa ja otetaan nyt käyttöön myös
erikoissairaanhoidossa.

Asia on kuvattu tarkemmin ylihoitaja Heidi Kotasen kirjelmässä.
LIITE 1/§46 27.8.2020.

Jotta fysioterapeutti voisi pitää suoravastaanottoa, hänen on ensin saatava lisäkoulutusta suo-
ravastaanottotoiminnasta ja lisäksi hänellä on oltava pitkä kokemus työskentelystä tuki- ja lii-
kuntaelinoireisten potilaiden kanssa.
Yksi sairaalan fysioterapeuteista on juuri aloittanut suoravastaanottokoulutuksensa, mikä on
yksi askel yksikön kehittämissuunnitelmassa. Koulutuksen laajuus on 15–20 opintopistettä ja
kesto on noin kuusi kuukautta. Kun toiminnan ja osaamisen kehittämisessä tehdään suureh-
koja muutoksia, olemme yleensä pyrkineet antamaan selkeää tietoa uuden tehtävän työnarvi-
oinnista ja palkasta ennen koulutuksen aloittamista.
Mallikuvauksen perusteella voidaan todeta, että fysioterapeutin suoravastaanoton pitäminen
on vaativampi tehtävä kuin fysioterapeutin normaali tehtävä. Palkkauksessa huomioidaan pii-
rin linjaukset ja palkkatasot. Kun palkkoja verrattiin eri kuntiin, kävi ilmi, että ryhmän palk-
kaus on nykytilanteessa kirjava. Sairaalan työnarvioinnin mukaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi
vahvistettaisiin 2712,24 euroa. Korotusta nykyiseen palkkatasoon on 200 euroa. Arviointi on
käyty läpi Tehyn edustajan kanssa.
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että suoravastaanottoa pitävän fy-
sioterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 2712,24 euroa.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 10(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 47 27.8.2020

§ 47 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Puheenjohtajan aloitteesta käytiin yleistä keskustelua lääkäreiden sivutoimista yksityisellä
sektorilla.
__________



Asiasivu 11(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 48 - 49 27.8.2020

§ 48 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 8.10.2020 klo 9.30.
__________

§ 49 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 27.8.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: § 40, § 41, § 47, § 48, § 49

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.



Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 30.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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