
Pöytäkirja 5/2020
sivu 1(17)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 8.10.2020 klo 9.30 – 11.50
Paikka: Kokoushuone T1, Vaasan keskussairaala, pääaula

Läsnäolijat: Mona Vikström
Nils-Johan Englund
Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Hans-Erik Lindqvist
Raija Kujanpää

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Poissaolijat Marina Kinnunen Shp:n johtaja

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans Franz (Poistui klo 9.50, § 52 aikana)

Peter Nieminen
Arja Tuomaala
Juha Post

Hallituksen puheenjohtaja
Johtajaylilääkäri
Johtajaylihoitaja
Hallintojohtaja

Esittelijät:

Sihteeri:
Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Pykälät: 50 - 61

Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
10.11.2020

MONA VIKSTRÖM

Sihteeri:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
6.11.2020

ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
10.11.2020

NILS-JOHAN ENGLUND

Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
10.11.2020

HANS-ERIK LINDQVIST
Asetettu
nähtäväksi:

11.-25.11.2020 Otteen oikeaksi todistaa:



Pöytäkirja 5/2020
sivu 2(17)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 8.10.2020 klo 9.30 – 11.50
Paikka: Kokoushuone T1, Vaasan keskussairaala, pääaula
Asialuettelo

Pykälä Asia Sivu

§ 50 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3
§ 51 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 3
§ 52 Keskussairaalan kielitestin ottaminen käyttöön 4
§ 53 Hälytysraha kun työaika pitenee PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi, arviointi 7
§ 54 Harjoittelijoiden palkat 8
§ 55 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä 11
§ 56 Korvaukset hoito- ja tutkimushenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto

lähipalvelupisteessä 12
§ 57 Professoreina toimivia ylilääkäreitä koskevat ehdot 13
§ 58 Paikallinen työehtosopimus kenttäjohtajien työaikajärjestelyistä 15
§ 59 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 16
§ 60 Seuraava kokous 17
§ 61 Kokouksen päättäminen 17

Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(17)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 50 - 51 8.10.2020

§ 50 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

§ 51 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Hans-Erik Lind-
qvist.
__________
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Henkilöstöjaosto 52 8.10.2020

§ 52 Keskussairaalan kielitestin ottaminen käyttöön

Valtuusto hyväksyi 22.6.2020 ehdotuksen uudeksi kelpoisuussäännöksi, joka sisälsi muun
muassa uuden tekstikohdan, jonka mukaan työntekijä voi osoittaa kielitaitonsa suorittamalla
hyväksytysti keskussairaalan oman kielitestin. Siinä selvitetään työntekijän valmiuksia selviy-
tyä työn edellyttämistä kielellisistä vaatimuksista. Kielitestissä testataan erityisesti sairaanhoi-
don alalla tarvittavaa ruotsia ja suomea. Kokeessa on sekä kirjallinen että suullinen osio, ja
arviointi perustuu eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasoon B1. Kokeessa voi tulla
joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Koejärjestelmän suunnitteleminen on vaatinut paljon työtä, ja
se alkaa nyt olla siinä vaiheessa, että testi voidaan ottaa käyttöön. Testi- ja kysymyspankkia on
jatkossa ylläpidettävä ja täydennettävä jatkuvasti.

Suunnittelutyön ovat tehneet kieltenopettaja Annika Backlund ja koulutussuunnittelija (kiel-
tenopettaja) Eija Kalliokoski. He tulevat henkilöstöjaoston kokoukseen kertomaan lähemmin
kielitestin rakenteesta ja sisällöstä.

Määräaikaiset työntekijät, jotka eivät ole täyttäneet kielitaitovaatimusta, ovat jo nyt osoitta-
neet suurta kiinnostusta kielitestin suorittamiseen. Oletuksena on, että sairaalan kielitestin
läpäiseminen on helpompaa, sillä se kytkeytyy sairaanhoitoalaan. Kielitestien tarjoaminen
vaatii kuitenkin paljon resursseja, miksi testin suorittamiseen on rajatut mahdollisuudet.
Olemme arvioineet, että yhtenä testipäivänä testin voisi suorittaa viisi henkeä. Edelleen on
kuitenkin niin, että ensimmäinen vaihtoehto kielitaidon osoittamisessa nojautuu valtioneu-
voston kielitaidon osoittamisesta antamaan asetukseen. Kenelläkään ei ole subjektiivista oi-
keutta sairaalan kielitestin suorittamiseen. Jos kielitestin haluaa suorittaa moni työntekijä,
etusijalla ovat ne, jotka ovat käyneet kielikursseilla ja osoittaneet tehneensä aktiivisesti työtä
kielitaidon parantamiseksi muilla menetelmillä (esim. tandemopetus). Yleensä kielitestin suo-
rittamiseen vaaditaan voimassa oleva palvelussuhde. Eräissä tapauksissa voidaan kuitenkin
harkita henkilön testaamista rekrytointitilanteessa, kun kyseessä on vahva kandidaatti, jolta
puuttuu virallinen todistus kielitaidosta. Testin suorittanut henkilö voi uusia kokeen aikaisin-
taan kuuden kuukauden kuluttua, jos hän on sinä aikana tehnyt työtä kielitaitonsa paranta-
miseksi. Työnantaja päättää tarvittaessa, ketkä saavat suorittaa testin kussakin koetilaisuu-
dessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee kieltenopettajien esitelmän tie-
doksi ja hyväksyy seuraavat valintaa koskevat menettelytavat:
- Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat käyneet kielikursseilla ja osoittaneet teh-

neensä aktiivisesti työtä kielitaidon parantamiseksi muilla menetelmillä.
- Yleensä henkilöllä on oltava voimassa oleva palvelussuhde.
- Kielitesti voidaan suorittaa myös rekrytointitilanteessa, jos halutaan testata

vahva kandidaatti, jolta puuttuu virallinen todistus kielitaidosta.
jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 52 8.10.2020

- Testin suorittanut henkilö voi uusia testin aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua, jos hän on sinä aikana aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kielitaito-
aan.

- Työnantaja päättää tarvittaessa siitä, ketkä valitaan osallistumaan testitilai-
suuteen.

HJ: Hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja totesi lisäksi, että valtioneu-
voston asetus kielitaidon osoittamisesta on edelleen ensisijainen vaihto-
ehto.
__________
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Henkilöstöjaosto 69 12.12.2020
Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 69 Hälytysraha kun työaika on pidentynyt PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi

Ylihoitaja Birgitta Ivars on toimittanut henkilöstöjaostolle anomuksen, jossa hän selostaa,
kuinka henkilöstö joutuu toisinaan tekemään suunniteltua pitempiä päiviä sen vuoksi, että
eturauhassyöpäpotilaiden tutkimuksissa käytettävä aine saapuu suunniteltua myöhemmin
Helsingistä. Aineen toimittaja ilmoittaa vasta aamupäivällä aineen arvioidun saapumisajan
Vaasaan, joten työvuoroa ei pystytä suunnittelemaan etukäteen, vaan työajan pidentämisestä
on sovittava kyseisenä päivänä. Aine (F-18PSMA) maksaa 1 200 euroa annokselta ja rahti 750
euroa. Ivars ehdottaa, että tämä tehtävä ja ryhmä rinnastettaisiin leikkaustiimiin ja angiotii-
miin, jotka saavat hälytysrahaa, kun ne leikkauksen tai tutkimuksen vuoksi joutuvat pidentä-
mään työaikaansa yli tunnin.

Ivarsin anomus on liitteessä 1/§69 12.12.2019.

Tällä hetkellä tutkimuksia tehdään kahtena iltapäivänä kuukaudessa, mutta tavoitteena on,
että niitä tehtäisiin yhtenä iltapäivänä viikossa. Työajan pidennys on keskimäärin 1–2 tuntia.
On kuitenkin epävarmaa, kuinka usein toimitusten viivästyksiä sattuu.

Tiimeille, joissa hälytysrahajärjestelmää sovelletaan, on ominaista, että toiminta on akuuttia
ja että toimenpide tai tutkimus on saatava valmiiksi tai tehtävä nopeassa aikataulussa ja mie-
lellään jo paikalla olevan henkilöstön toimesta. PSMA-tutkimuksissa tarvittava aine ja sen kul-
jettaminen on niin kallista, että käyntejä ei pitäisi joutua perumaan.

Toiminta on niin uutta, ettei toiminnasta tai aineen toimituksista ole selvää kuvaa. Siksi voi-
simme kokeilla tilapäistä korvausjärjestelmää siihen saakka, että nähdään, onko nykyisten re-
surssien käytölle ja työajan suunnittelun tarkistamiselle tarvetta. Pääsääntö on, että työaika
pyritään järjestämään niin, ettei ylityötä synny.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
- työntekijöille, joiden työpäivä pitenee yli tunnilla PET-CT/PSMA-

tutkimuksen tekemisen vuoksi, maksetaan 50 euron hälytysraha
ylityökorvaukset maksetaan virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukai-
sesti

- päätös on voimassa 16.12.2019–30.8.2020, jonka jälkeen se arvioidaan.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja päätti palata asiaan välira-
portin yhteydessä huhtikuussa 2020 pidettävässä kokouksessa.
__________

jatkuu
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Henkilöstöjaosto 17 23.4.2020
Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 17 Raportti: Hälytysraha työajan pidentyessä PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi

Kun henkilöstöjaosto käsitteli asiaa joulukuussa 2019, päätettiin samalla, että siitä toteutetaan
seuranta huhtikuussa 2020. Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten pitkät työvuorot pi-
täisi yleisesti ottaen suunnitella. Aineen toimitus on viivästynyt vain kerran joulukuusta huh-
tikuuhun mennessä, ja silloin sovittiin kahden sairaanhoitajan työpäivän pidentämisestä tun-
nilla. Toiminta on kasvanut niin, että tutkimuksia tehdään nyt yhtenä iltapäivänä viikossa.
Nykyinen päätös on voimassa 30.8.2020 saakka. Koska pyrimme henkilöstöresurssien tehok-
kaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja pidennettyjen työpäivien lukumäärä on näin
vähäinen, voitaneen nykyinen järjestelmä pitää suunnitellusti voimassa 30.8.2020 saakka.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää
soveltaa nykyistä järjestelmää 30.8.2020 saakka, ellei suuria muutoksia
tapahdu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 53 Hälytysraha kun työaika pitenee PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi, arviointi

Työpäivä on pidentynyt yli tunnilla vain kerran päätöksen voimassaoloaikana (16.12.2019–
30.8.2020), jolloin kahdelle sairaanhoitajalle maksettiin hälytysraha. Ylihoitaja Birgitta Ivars
toteaa, että toimitusongelmat eivät muodostuneet niin vaikeiksi kuin ensin pelättiin.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee tuloksen tiedoksi ja päättää lak-
kauttaa väliaikaisen korvausjärjestelmän. Sovelletaan tavanomaisia yli-
työtä koskevia sääntöjä.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto 54 8.10.2020

§ 54 Harjoittelijoiden palkat

Harjoittelijoiden palkkausta on tarkistettu. Nykyiset linjaukset ovat vuodelta 2016 ja niiden
päivittämiseen on ilmennyt tarvetta. Harjoittelijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeakou-
lusta tai oppilaitoksesta tullutta opiskelijaa, joka työnantajan johdolla suorittaa tietyissä teh-
tävissä tarvittavien tietojen, taitojen ja kokemuksen hankintaan tähtäävää käytännöllistä työtä
(Kvtes II luku 3 §). Tämä linjaus ei koske hoitoalan opiskelijoita. Sairaala on solminut oppilai-
tosten kanssa hoitoalan opiskelijoita koskevan sopimuksen, jossa on sovittu hoitoalan opiske-
lijoiden harjoittelujaksojen ehdoista.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty kunta-alan vähimmäis-
palkka, jota sovelletaan harjoittelijaan vasta palvelussuhteen kestettyä kolme kuukautta. Kol-
men ensimmäisen kuukauden ajalta työnantaja päättää, maksetaanko palkkaa ja kuinka pal-
jon. Henkilöstöjaosto päätti 18.3.2016 vahvistaa palkkauksen kolmelle eri ryhmälle: pelkäs-
tään harjoittelijasopimuksen solmineet (saavat ateriakorvauksen), työsopimuksen solmineet
harjoittelijat (200 euroa/kk) ja yliopistoharjoittelijoiden vähimmäispalkka (yliopiston harjoit-
telutuki). Myös joitakin muita tulkintoja on käytännössä tehty.

Jaoston päätös vuodelta 2016 on liitteessä  1/§54 8.10.2020.

Korkeakouluharjoittelijoiden palkan ehdotetaan vastedes olevan riippumaton mahdollisesta
harjoittelutuesta/ateriakorvauksesta. Palkkauksen kannalta ratkaisevaa on se, että sairaala on
tosiasiallisesti kiinnostunut ottamaan harjoittelijan vastaan, että hänelle on työtä ja että palk-
kamenot mahtuvat budjettiin. Rekrytoinnin kannalta on tärkeää, että opiskelijoita kohdellaan
oikeudenmukaisesti.

HRJ ehdottaa, että henkilöstöjaosto antaa seuraavat soveltamisohjeet harjoitte-
lijoiden palkkauksesta (ei koske hoitohenkilöstöä).
- Toisen asteen opiskelijat eivät ole palvelussuhteessa, vaan harjoittelusopi-

mus solmitaan oppilaitoksen kanssa.
- Korkeakoulusta tuleville harjoittelijoille maksetaan kolmelta ensimmäiseltä

kuukaudelta Kelan työssäoloehdon mukaista vähimmäispalkkaa (tällä het-
kellä 1236 euroa/kk). Kolmen kuukauden jälkeen maksetaan Kvtes:n mu-
kaista vähimmäispalkkaa (tällä hetkellä 1637,53 euroa/kk).

- Jos harjoittelija työskentelee sijaisena tai tekee itsenäisesti työhön/palkka-
hinnoittelukohtaan kuuluvia tehtäviä, tehdään työnarviointi ja erillinen palk-
kauspäätös. Tällöin arvioidaan, kuinka vaativia tehtävät ovat ja mitä työteh-
täviin kuuluu/ei kuulu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n päätöksen.
__________
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Henkilöstöjaosto 71 12.12.2019
Henkilöstöjaosto 55 8.10.2020

§ 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.
__________

jatkuu
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§ 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.
__________

jatkuu
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§ 55 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä

Yksi sairaalan strategisista tavoitteista on erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen
koko alueella sekä muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvien potilasvirtojen minimoiminen.
Erityisesti pohjoisen alueen ostopalvelut ovat kasvaneet jo pidemmän aikaa. Erikoislääkärin
vastaanottoja järjestetään Pietarsaaressa nyt 11 erikoisalalla henkilöstöjaoston 12.12.2019
päättämien ehtojen mukaisesti. Talousjohtajalta saatujen tietojen mukaan piirin ostopalvelut
Soitesta ovat 31.8.2020 vähentyneet 10 % verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

Tilastotietoa vastaanottotoiminnasta on liitteessä 1/§55 8.10.2020.

Hyvinvointialueen suunnittelu on käynnistynyt ja on intensiivistä koko ensi vuoden ajan. Sa-
massa yhteydessä tullaan monia henkilöstöön liittyviä sovelluksia tarkastelemaan uuden kun-
tayhtymän kannalta. Tätä taustaa vasten olisi luonnollisinta tässä vaiheessa jatkaa päätöstä
korvausten maksamisesta lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä. Resurssien
käyttö tulee olemaan hyvinvointialueen suunnittelussa keskeinen ja tärkeä aihe, joten asia tu-
lee uudelleen esille myöhemmässä vaiheessa.

Nykyinen korvausmalli on liitteessä 2/§55 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että päätöstä korvausten maksa-
misesta jatketaan liitteen 2 mukaisesti ja että päätös on voimassa 1.1.–
31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 56 Korvaukset hoito- ja tutkimushenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto lähipalvelupis-
teessä

Samalla kun lääkäreiden pitämät lähivastaanotot aloitettiin, oli tarkoitus aloittaa myös hoita-
jien pitämät lähivastaanotot. Nämä suunnitelmat eivät ole koronatilanteen vuoksi vielä toteu-
tuneet. Palliatiivisessa hoidossa on aloitettu verkostotyö yhteistyön kehittämiseksi. Jalkatera-
peutti on aloittanut yhteistyön kehittämisen verkostovierailuilla, joiden tarkoituksena on pa-
rantaa osaamista piirissä ja kehittää ennalta ehkäisevää työtä vaikeiden jalkaongelmien syn-
tymisen estämiseksi.
Hoitohenkilöstöön sovelletaan korvausmallia, jonka henkilöstöjaosto on hyväksynyt
27.2.2020. Aivan kuten lääkäreiden vastaanottotoimintaa, myös hoitohenkilöstön toimintaa
on tarkasteltava uuden kuntayhtymän näkökulmasta. Selvintä lienee tässä vaiheessa jatkaa
päätöstä korvauksen maksamisesta hoitohenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto lähipalvelu-
pisteessä. Resurssien käyttö tulee olemaan hyvinvointialueen suunnittelussa keskeinen ja tär-
keä aihe, joten asia tulee uudelleen esille myöhemmässä vaiheessa.

Nykyinen korvausmalli on liitteessä  1/§56 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että päätöstä korvausten maksa-
misesta jatketaan liitteen 1 mukaisesti ja että päätös on voimassa 1.1.–
31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 57 Professoreina toimivia ylilääkäreitä koskevat ehdot

Sairaanhoitopiiri on vuosien ajan määrätietoisesti panostanut tutkimukseen ja kehitykseen ja
painottanut niiden merkitystä osaamiselle, toiminnan kehittämiselle ja rekrytoinnille. Tämä
kannustaa erikoislääkäreitä valitsemaan Vaasan työpaikkakunnakseen, kun he voivat tutkia ja
kehittää erikoisalaansa. Lahjoitusprofessuurien perustaminen lääkäreitä kouluttaviin yliopis-
toihin on antanut keskussairaalalle laajat koulutusoikeudet useilla erikoisaloilla. Erikoistuvien
lääkäreiden Vaasan keskussairaalassa tekemä työaika saadaan näin hyväksyttyä erikoistu-
miseksi, eikä heidän tarvitse lainkaan tai enintään lyhyen aikaa palvella yliopistollisessa sai-
raalassa.

Professorin virassa oleva lääkäri on tavallisesti päätoimisesti yliopiston ja sivutoimisesti kes-
kussairaalan palveluksessa. Poikkeuksen muodostaa onkologia, jonka professuuri on sivutoi-
minen. Lääkärisopimuksessa ja erikoissairaanhoitolaissa säädetään erityisesti yliopistollisia
sairaaloita koskevista järjestelyistä. Mallia voidaan soveltuvin osin käyttää myös meillä.

Vaasan keskussairaalalla on sopimus kuudesta määräaikaisesta lahjoitusprofessuurista, ja
yksi neurologian professuuri on suunnitteilla. Muut kuusi ovat psykiatria, sisätaudit, onkolo-
gia, kirurgia, potilasturvallisuus ja röntgen. Rekrytoinnit ja järjestelyt on tehty eri henkilöillä
eri lähtöasetelmista, ja meillä on nyt tarvetta jäsentää tämän ryhmän työaikaan ja palkkauk-
seen liittyviä kysymyksiä.

Professoreiden ehdotetaan nyt olevan työaikalain ulkopuolella riippumatta siitä, kuinka suuri
professuurin osuus työajasta on. On todettava, että luotettava työajanseuranta on mahdotonta
tilanteessa, jossa yhdistetään pää- ja sivutoimi, kaksi eri työnantajaa samoissa tiloissa ja toi-
siinsa limittyvät tehtävät. Tehtävät erotetaan nyt toisistaan. Vastapainoksi kliinistä työtä sivu-
toimena/ylilääkärinä tekeville kokoaikaisille professoreille maksettaisiin tehtävälisää, jolla
pienennetään sitä vaaraa, että palkka laskee, kun ottaa professorin viran vastaan. Sivutoimi-
sena professorina toimivien ylilääkäreiden osalta luovutaan nykyisestä käytännöstä, jossa he
saavat 10 prosentin palkankorotuksen ylilääkärin palkkaansa, ja samalla luovutaan sivutoimi-
palkan tasauksesta.

Malli käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän seuraavasti:

- Työaikalaki ei koske ylilääkäreitä, jotka työskentelevät myös professoreina.
Heille ei makseta lisä-, ylityö- tai työaikakorvauksia.

jatkuu
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- Ylilääkärin sivutoimen palkka vahvistetaan sairaanhoitopiirin palkkausmal-
lin ja sovitun työaikaprosentin mukaan. Lisäksi sivutoimesta maksetaan
1 000 euron tehtävälisä.

- Professuuria sivutoimisena hoitavien ylilääkäreiden palkkausmallia muute-
taan niin, että 10 prosentin lisästä ylilääkärin palkkaan luovutaan ja samalla
luovutaan sivutoimipalkkaan tehdystä tasauksesta.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 58 Paikallinen työehtosopimus kenttäjohtajien työaikajärjestelyistä

Kenttäjohtajien työaikoihin sovelletaan tällä hetkellä paikallista työehtosopimusta. Sopimusta
on jatkettu kahteen otteeseen, kun on odotettu tietoa siitä, miten uusi työaikalaki mahdolli-
sesti vaikuttaa asiaan. Uudessa työaikalaissa on muotoiltu uudelleen jaksotyötä koskeva kohta
niin, että sitä voidaan soveltaa yötyötä edellyttävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uudessa
kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa 2020–2021 on kuitenkin jäljellä vielä
jaksotyötä koskevan sovelluksen viittaus vanhaan työaikalakiin, jossa käytetään käsitettä ”sai-
raalassa”. Tämä merkitsee sitä, että kenttäjohtajat jäävät yleistyöajan piiriin ja paikallisia työ-
aikajärjestelyitä koskevan sopimuksen uusiminen on tarpeen.

Sopimusmalli on käyty läpi Tehyn luottamusmiesten ja ryhmän edustajan kanssa. Sopimus-
tekstiin on tehty joitakin teknisiä korjauksia, ja työvuoron enimmäispituus on nyt 13 tuntia,
kun se aiemmin oli 12 tuntia 15 minuuttia. Tasoittumisjakson ehdotetaan olevan 3–6 viikkoa,
kun se aiemmin oli 3–4 viikkoa. Sopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Ehdotus kenttäjohtajien työaikajärjestelyitä koskevaksi paikalliseksi työehtosopimukseksi on
liitteessä  1/§58 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen sopimukseksi liitteen
1 mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 1.11.2020 ja on voimassa 31.3.2022
saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 59 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

- HR-johtaja kertoi jaostolle hyvinvointialueen suunnittelusta.
- Barbro Kloo tiedusteli koronatiedottamisesta Vaasan kaupungilla / Vaasan sairaan-

hoitopiirissä.
- Johtajaylilääkäri Peter Nieminen antoi selonteon yhteistyöstä.
__________
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§ 60 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo 9.30.
__________

§ 61 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 8.10.2020

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 50, § 51, § 59, § 60, § 61

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

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 11.11.2020 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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