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Henkilöstöjaosto § 16 - 17 16.11.2021

§ 16 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja toteaa kokouksen avattuaan läsnä olevat sekä onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu. Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin
valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
__________

§ 17 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotetaan, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Anita Sundman.
__________
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Henkilöstöjaosto § 18 16.11.2021

§ 18 HR-tilannekatsaus

HR-johtaja selvittää hyvinvointialueen valmistelun tilannetta HR:n näkökulmasta.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 19 16.11.2021

§ 19 Paikallinen sopimus hammaslääkäreiden päivystyskorvauksista

Vaasan keskussairaalassa on puolentoista vuoden ajan toiminut yksi hammaslääkäripäivystys
iltaisin ja viikonloppuisin. Lain mukaan laajan päivystyksen sairaalassa on oltava
hammaslääkäripäivystys. Päivystyksestä ovat huolehtineet pääasiassa alueemme terveyskeskusten
hammaslääkärit. Korvaus on maksettu kiinteänä tuntipalkkana, joka vahvistettiin
päivystystoiminnan alkaessa. Tilanne muuttuu 2022, jolloin suurin osa hammaslääkäreistä on
hyvinvointialueen työntekijöitä. Lääkärisopimuksen päivystyskorvausjärjestelmän ottaminen
käyttöön hammaslääkäreille on herättänyt keskustelua, sillä hammaslääkäreiden palkka rakentuu
eri tavoin kuin lääkäreiden. Tehtäväkohtainen palkka on pienempi, mutta jokaisesta potilaasta
maksetaan sen sijaan toimenpidepalkkio. Päivystysaikana potilasmäärä on kuitenkin niin alhainen,
että se ei täytä erotusta.

Virkamiestasolla on keskusteltu päivystystoiminnan ja korvausjärjestelmän tarkistamistarpeesta.
Uutta järjestelmää ei kuitenkaan ehditä laatia vuoden alkuun mennessä, miksi ehdotetaan nykyisen
korvausjärjestelmän jatkamista tietyksi ajaksi, samalla kun uutta järjestelmää aletaan valmistella.
On myös tarkoitus, että vuoden alussa joidenkin ajan saaneiden potilaiden hoito sijoitetaan
päivystysaikaan, mikä vähentää jononpurkuun liittyvien kalliiden ostopalveluiden tarvetta.
Nykyinen lääkärisopimus päättyy 28.2.2022. Jos tulee uusia sopimusmääräyksiä, ne voidaan
huomioida tulevassa mallissa.

Ehdotetussa korvausmallissa tuntipalkkio on 83 € arkipäivän päivystyksessä, jonka kesto on neljä
tuntia, ja 90 € viikonlopun päivystyksessä, jonka kesto on 12 tuntia. Arkipyhisin tuntipalkkio olisi
130 €. Koska järjestely poikkeaa lääkärisopimuksesta, tarvitaan paikallinen sopimus.

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi hammaslääkäreiden päivystyskorvauksista on
liitteessä 1/§19 16.11.2021

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen paikalliseksi sopimukseksi
liitteen 1 mukaisesti. Hyvissä ajoin ennen sopimuksen päättymistä aletaan
valmistella tulevaa korvausmallia.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 20 16.11.2021

§ 20 Luottamusmiesorganisaatio 2022

Henkilöstöryhmässä, joka työntekijäpuolella koostuu kolmesta pääluottamusmiehestä
ammattijärjestöä kohti, on keskusteltu erilaisista luottamusmiesorganisaatiovaihtoehdoista
tulevalle vuodelle. Olisi loogista perustaa täysin uusi luottamusmiesorganisaatio, mutta koska
useilla ammattijärjestöillä on vaalit vasta syksyllä 2022, on nostettu esiin sellainen vaihtoehto,
jossa nykyiset järjestöt säilyvät entisellään siirtymäkauden ajan. Luottamusmiehet jatkaisivat
vuonna 2022 siinä tehtävässä ja sillä ajankäytöllä, joka heillä nyt on, sikäli kun se perustuu
pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön. Tehyssä ja Superissa siirretään periaatteessa
koko henkilöstö luottamusmiehineen. Muissa ammattijärjestöissä osa henkilöstöstä jää
henkilöstöä luovuttaviin organisaatioihin. Koska luovuttavien organisaatioiden koko vaihtelee
paljon, osalla luottamusmiehistä ajankäyttö voi olla kaksi tuntia, kun taas jossakin toisessa
organisaatiossa se voi olla päätoimista. Jo jotakuta luottamusmiestä ei siirretä tai hän lopettaa,
ajankäyttö voidaan jakaa uudelleen, jos henkilöstömäärä antaa siihen perusteet. Kukin järjestö on
nimennyt kolme pääluottamusmiestä, jotka neuvottelevat ja allekirjoittavat paikalliset sopimukset.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy luottamusmiestoimintaa koskevan
erityisjärjestelyn vuodeksi 2022.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 21 16.11.2021

§ 21 Ensihoitopalvelun hoitajia koskeva paikallinen sopimus

Useimmat ensihoitopalvelun hoitajat tulevat työskentelemään 24 tunnin työvuorossa
aluehallintoviraston myöntämän poikkeusluvan mukaisesti.  Loput, noin 10 henkeä, ovat
paikallisen sopimuksen piirissä, ja sopimuksen mukaan heille on voitu suunnitella 12-tuntisia
työvuoroja. Tämä koskee esimerkiksi päiväambulanssissa työskenteleviä. Työ- ja
virkaehtosopimuksen mukaan yleistyöaikaa tekevän työvuoro voi olla enimmillään yhdeksän
tuntia. Toiminnan nyt siirtyessä hyvinvointialueelle työnjohto katsoo, että toiminta halutaan
aloittaa nykyisillä työaikajärjestelyillä. Järjestelyihin voi ajan kuluessa tulla muutoksia.

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 1/§21 16.11.2021

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen paikalliseksi sopimukseksi
liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 22 16.11.2021

§ 22 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstöasioita varten

Yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta työelämässä säädetään pääasiassa kolmessa eri laissa:
tasa-arvolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa.
Työturvallisuuslaissa on lisäksi häirintää koskevia määräyksiä.
Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30
henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Hyvinvointialueen henkilöstöryhmä on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
Suunnitelmassa kuvataan helposti ymmärrettävällä tavalla asian teoreettinen osuus
määrittelyineen ja faktoineen. Siinä kuvataan myös, miten haluamme työnjohdon avulla
käytännössä ehkäistä ja hoitaa näitä asioita hyvinvointialueella. Suunnitelma sisältää tavoitteet ja
toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Se sisältää myös ohjeet, miten
toimia, jos katsoo tulleensa syrjityksi.

Suunnitelma esitellään ja käsitellään myöhemmin esimiesryhmissä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstöasioita varten on liitteessä 1/§22 16.11.2021

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy suunnitelman liitteen 1 mukaisesti.

HJ: henkilöstöjaosto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja painotti, että on tärkeää
laatia prosessi epäasiallisesta kohtelusta ilmoittamista varten.
__________
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Henkilöstöjaosto § 23 16.11.2021

§ 23 Lääkäreille ja hoitohenkilöstölle maksettava korvaus lähivastaanoton pitämisestä

Sairaanhoitopiiri ja Pietarsaaren kaupunki aloittivat vuonna 2020 yhteistyömuodon, jossa Vaasan
keskussairaalan lääkärit pitävät säännöllisesti erikoislääkärin vastaanottoja Pietarsaaressa.
Vastaanottoja on pidetty useimmilla erikoisaloilla. Järjestelyn ansiosta olemme voineet tarjota
väestölle lähipalveluita ja samalla pystyneet vaikuttamaan siihen, että potilasvirrat pysyvät oman
piirin sisällä. Lääkäreiden vastaanottojen lisäksi eräät erityissairaanhoitajat ovat pitäneet omia
vastaanottojaan. Kyse on silloin ollut erillisistä erityisvastaanotoista tai sairaanhoitajan
vastaanotoista, joissa toimitaan parina lääkärin kanssa, esimerkiksi verisuonikirurgiassa.

1.1.2022 lähtien alueen koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta integroidaan yhdeksi
organisaatioksi ja kaikki työskentelevät samalla työnantajalla. Lähivastaanottojen tarve nostetaan
vahvasti esiin Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa. Vaikka digitaalisten palveluiden
odotetaan lisääntyvän, myös perinteisille vastaanotoille on edelleen tarvetta. Jonkinlaista
kannustejärjestelmää, jolla tuetaan henkilöstön liikkumista alueella, arvioidaan tarvittavan
jatkossakin. Olemme valmistelleet uudenlaisen korvausmallin yhteistyössä johtajaylilääkärin ja
vastuualueiden johtajien kanssa.

Ehdotus korvausmalliksi:

- Lääkäreille/hoitohenkilöstölle, joka pitää lähivastaanottoa kauempana kuin 40 km päässä
omasta työpisteestä, maksetaan päiväpalkkaa vastaava korvaus. Päiväpalkka lasketaan
kuukausipalkan/21 työpäivän mukaan.

- Reaalinen vastaanottoaika suunnitellaan niin, että se on klo 9.00–15.00.
- Matka katsotaan virkamatkaksi. Matkakorvaus ja osapäiväraha maksetaan Kvtes:n mukaisesti.
-
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- hyväksyy yllä esitetyn korvausmallin, joka koskee lähivastaanottoja pitävää

henkilöstöä.
- Mallia aletaan soveltaa 1.1.2022, ja se on voimassa 31.12.2022 saakka.

Edustaja Erkki Aro ehdotti, että korvausmallia sovellettaisiin, kun vastaanotto sijaitsee kauempana kuin 20 km
omasta työpisteestä. Ehdotus ei saanut kannatusta. Henkilöstöjaosto päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 24 16.11.2021

§ 24 Työterveyshuoltopalvelut

Syksyllä 2020 laadittiin HR-työryhmässä eräitä isoja linjauksia henkilöstökysymyksille. Ne
hyväksyttiin sittemmin ohjausryhmässä, ja linjaukset ovat toimineet jatkovalmistelun tukena.
Linjausten joukossa oli yksi, joka koski työterveyshuoltopalveluita. Ohjausryhmän päätöksen
mukaisesti toiminta aloitetaan nykyisillä palvelujen tuottajilla. Palveluiden laajuuteen ei otettu
kantaa.

Työterveyshuoltopalvelut ostetaan nykyisin seitsemältä eri tuottajalta, joista kaksi suurinta on TT
Botnia, joka toimii alueen keskiosassa, ja Työplus, joka toimii alueen pohjoisosassa. Muita tuottajia
ovat Sydmedi, Kristinamedi, Pihlajalinna, Mehiläinen ja Wellmedic.  Yhdeksästä organisaatiosta
neljä on ostanut myös yleislääkäritason sairaanhoitopalveluita, kun taas viisi organisaatiota tarjoaa
sairaanhoitoa, joka kuuluu lakisääteiseen työterveyshuoltoon. Lähdemme nyt suunnittelussa siitä,
että työterveyshuoltopalveluja tarjotaan tulevana vuonna nykyisen palvelutason mukaisesti. Jos
palvelutarjontaa nyt tarkistettaisiin suuntaan tai toiseen, sillä oli seurauksia hyvinvointialueen
omaan palvelutuotantoon, kun perusterveydenhuollon palveluiden tarve muuttuisi.

Työterveyshuoltopalvelut aiotaan järjestää alihankkijasopimuksella TT Botnialta, joka on suurin
palveluntarjoaja. Järjestelyä koskevaan asiaan on palattava ensi vuonna sekä yhdenvertaisuuden
että organisatorisen näkökulman vuoksi, sillä siirrymme itsehallinnolliseen hyvinvointialueeseen.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy työterveyshuoltopalveluita koskevat
suunnitelmat vuodeksi 2022.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 25 16.11.2021

§ 25 Henkilöstöruokailu

Henkilöstöruokailua koskeva linjaus on aiemmin käsitelty koordinaationeuvottelukunnassa.
Keittiötoimintoja ei siirretä hyvinvointialueelle, mutta hyvinvointialueen henkilöstölle tarjotaan
jatkossakin mahdollisuus ruokailla niissä paikoissa, joissa sote-henkilöstöllä nyt on mahdollisuus
ruokailla. Ateriamaksuja ei enää vähennetä palkasta, vaan ateriat maksetaan erillisen
maksuprosessin kautta niin, että työntekijät maksavat ateriansa suoraan palvelun tarjoajalle.

K5:ssä on sovellettu lounasetujärjestelmää, jossa Närpiö, Maalahti ja K5 ovat subventoineet
ateriahintoja yhdellä eurolla, kun on syönyt alueen lounaspaikossa. Tätä käytäntöä ei ole sovellettu
missään muussa kunnassa eikä myöskään sairaanhoitopiirissä, vaikka jotkut henkilöstöryhmät
työskentelevät eri paikoissa ympäri aluetta ja aterioivat monenlaisissa lounaspaikoissa. Lisäksi
monet haluavat aterioida jossakin muussa kuin työnantajan tarjoamassa paikassa (esimerkiksi
keskussairaalan ruokasalissa). Merkitystä on myös sillä, minkätyyppisessä tehtävässä henkilöstö
työskentelee.

Meillä on myös yksiköitä, jossa toimintaan kuuluu, että joku henkilöstöstä ruokailee asiakkaiden
kanssa tai ruokaa valmistetaan ja syödään yhdessä asiakkaiden kanssa. Näistä aterioista syntyy
ravintoetu, jota tullaan käsittelemään veroviraston ohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen henkilöstöedut muodostavat kokonaisuuden, jota rakennetaan pikku hiljaa
sisällön ja laajuuden suhteen. Virkamiestasolla on nyt arvioitu parhaaksi, että hyvinvointialue ei
tässä vaiheessa neuvottele lounasravintoloiden kanssa lounaseduista, jotka olisivat voimassa
1.1.2022 lähtien.

HRJ ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- merkitsee selvityksen tiedoksi
- päättää, että tässä vaiheessa ei oteta käyttöön lounasetuja ulkopuolisissa

lounasravintoloissa.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 26 16.11.2021

§ 26 Kirjelmä henkilöstöedustajilta

Pääluottamusmies Kim Yli-Pelkola on lähettänyt henkilöstöjaostolle kirjelmän, jossa hän tuo esiin
luottamusmiesten huolen henkilöstöjaoston viimeisimmässä kokouksessa tehdystä päätöksestä,
jonka mukaan pääluottamusmiehille annetaan kaksi kertaa vuodessa mahdollisuus pitää jaoston
kanssa Teams-kokous ennen jaoston kokousta. Lisäksi he esittävät, että hyvinvointialueen pitäisi
maksaa kielellisestä osaamisesta korvaus henkilöstölle, joka käyttää päivittäin molempia kieliä.

Kirjelmä on liitteessä 1/§26 16.11.2021

Mitä tulee hyvinvointialueen kielitaitovaatimuksiin, meillä ei vielä ole vahvistettua
kelpoisuussääntöä, vaan sen arvioidaan tulevan valtuuston käsiteltäväksi 29.11.21. Kaksikielisyys
on koko kuntayhtymälle tärkeä asia, mutta kaksikielisten palveluiden tarve vaihtelee suuresti
alueen eri osissa. Kunhan kelpoisuussääntö on valmis, jatketaan valmistelua sen suhteen, miten
kielten osaaminen ja käyttäminen voidaan huomioida palkkarakenteessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto keskustelee kirjelmästä ja merkitsee sen tiedoksi.

HJ: henkilöstöjaosto päätti pitää ensimmäisen Teams-kokouksen
luottamusmiesten kanssa vuoden 2022 alussa ja merkitsi kirjelmän tiedoksi.
__________



Pöytäkirja nro 2/2021

sivu 13 (14)

Henkilöstöjaosto § 27 16.11.2021

§ 27 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Ei käytyjä keskusteluja.
__________
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Henkilöstöjaosto § 28 - 29 16.11.2021

§ 28 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 2.12.2021 klo 14.00.
__________

§ 29 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 16.11.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät: 16 – 18, 27 - 29

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 19 - 26

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.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3)
päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) 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.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on 26.11.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@vshp.fi

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi

	PÖYTÄKIRJA
	§ 16Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus
	§ 17Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
	§ 18HR-tilannekatsaus
	§ 19Paikallinen sopimus hammaslääkäreiden päivystyskorvauksista
	§ 20Luottamusmiesorganisaatio 2022
	§ 21Ensihoitopalvelun hoitajia koskeva paikallinen sopimus
	§ 22Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstöasioita varten
	§ 23Lääkäreille ja hoitohenkilöstölle maksettava korvaus lähivastaanoton pitämisestä
	§ 24Työterveyshuoltopalvelut
	§ 25Henkilöstöruokailu
	§ 26Kirjelmä henkilöstöedustajilta
	§ 27Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä
	§ 28Seuraava kokous
	§ 29Kokouksen päättäminen
	OIKAISUVAATIMUSOHJEET

