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Henkilöstöjaosto § 1 - 3 21.10.2021

§ 1 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.
__________

§ 2 Henkilöstöjaoston sihteeri

Hallintosäännön mukaan kunkin toimielimen on valittava sihteeri kokouksia varten.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto valitsee sihteerin henkilöstöjaoston kokouksia
varten.

HJ: valitsi Ann-Charlott Gröndahlin sihteeriksi.
__________

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150. §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Ehdotetaan, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kenneth Pärus ja Per-Henrik Lithén.
__________
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Henkilöstöjaosto § 4 21.10.2021

§ 4 Kutsu henkilöstöjaoston kokouksiin

Kukin toimielin päättää itse, miten kokoukseen kutsuminen tapahtuu. Kokouskutsu lähetetään
jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 130. §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä,
tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Esityslista lähetetään myös kuntayhtymän johtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle, joilla on
läsnäolo-oikeus kokouksissa.

Henkilöstöjaoston kokouksiin on aiemmin kutsuttu myös kuntayhtymän kolme resurssijohtajaa,
joilla on kokonaisvaltainen henkilöstövastuu lääkärilinjasta, hoitohenkilöstöstä ja
sosiaalipalveluiden henkilöstöstä.

HRJ: ehdottaa, että
- kutsu ja esityslista sekä siihen kuuluvat asiakirjat lähetetään viimeistään viisi

kalenteripäivää ennen kokousta
- kutsut lähetetään sähköisesti
- jos jäsen on estynyt osallistumasta, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen
- hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan lisäksi johtajaylilääkäri,

johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja kutsutaan henkilöstöjaoston kokouksiin, joissa
heillä on puheoikeus.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 5 21.10.2021

§ 5 Tietoa hyvinvointialueen valmistelun nykytilanteesta

Henkilöstöjaosto saa tietoa hyvinvointialueen rakenteesta, organisaatiosta, prosesseista ja
valmistelun nykytilanteesta. Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen tekee selkoa valmistelun
nykytilanteesta.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selonteon tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 6 21.10.2021

§ 6 Yhteistoimintasopimus

Hyvinvointialueen henkilöstöryhmä, johon kuuluu kolme pääluottamusmiestä/ammattiliittoa sekä
työnantajan edustajia, on laatinut ehdotuksen yhteistoimintasopimukseksi. Alkuun on sovittu
työsuojelun ja yhteistoimintamenettelyn yhdistämisestä. Hyvinvointialueella on työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaan
oltava yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Laissa ei ole
säädetty, miten yhteistoiminta muutoin järjestetään. Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee niin
suuri organisaatio, että jonkinlainen yhteistoimintafoorumi tarvitaan varmasti myös keskitasolle,
esim. toimialatasolle. Tulosyksikkötasolla yhteistoimintamenettely hoidetaan pääasiassa
henkilöstökokouksissa tai suoraan asianosaisen henkilön kanssa. Sopimuksessa kuvataan, mitkä
asiat käsitellään milläkin tasolla, kuinka usein kokouksia pidetään ja miten ne kirjataan.
Tarkoituksena on, että yhteistoimintamenettely voidaan aloittaa heti 1.1.2022.

Kaikkien esimiesten on tunnettava virallinen sopimus ja noudatettava sitä, mutta sen lisäksi
olemme laatineet siitä kevyemmän version, joka on tarkoitettu esitteeksi kaikille työntekijöille.
Tällaisessa vaiheessa, kun yhteistä kulttuuria ja integroitua toimintaa muodostetaan, on erityisen
tärkeää, että kaikki osallistuvat ja ovat aktiivisia yhteistoimintakysymyksissä.

Liite 1/§6 Yhteistoimintasopimus
Liite 2/§6 Esite

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy omalta osaltaan
yhteistoimintasopimuksen.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 7 21.10.2021

§ 7 Paikallinen sopimus pidennetyistä työvuoroista

Hyvinvointialueen henkilöstöryhmä on laatinut paikallisen sopimuksen, joka mahdollistaa
pidennettyjen työvuorojen käyttämisen jaksotyössä. KVTES:n ja SOTE-sopimuksen mukaan
jaksotyössä voidaan suunnitella työvuoroja, jotka ovat tavallisesti enintään 10 tuntia pitkiä.
Yövuoro voi 11 tuntia pitkä. Paikalliset sopimukset ovat mahdollistaneet sen, että työntekijät ovat
voineet tehdä pitempiä työvuoroja niin halutessaan. Työntekijät voivat toivoa pitempiä työvuoroja
pitkien työmatkojen, päiväkotijärjestelyiden tai muiden syiden vuoksi. Järjestely edellyttää, että
sen katsotaan olevan toiminnan ja henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaista. Soveltamisohjeissa
painotetaan sopimuksen toteutumisen seurantaa yksikkötasolla.

Liite 1/§7 Ehdotus pidennettyjä työvuoroja koskevaksi sopimukseksi

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto omalta osaltaan hyväksyy ehdotuksen
pidennettyjä työvuoroja koskevasta paikallisesta sopimuksesta liitteen 1
mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 1.1.2022.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 8 21.10.2021

§ 8 Paikallinen sopimus työaikapankista

Virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan kuntayhtymässä voidaan ottaa käyttöön
työaikapankki sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista paikallisella työ- ja virkaehtosopimuksella.
Joissakin hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa on jo työaikapankki käytössä.
Työaikapankki perustuu vapaaehtoisuuteen ja tarkoittaa sitä, että vapaa-ajaksi muutettuja
rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana pidemmällä aikavälillä.
Hyvinvointialueen henkilöstöryhmä on laatinut paikallisen sopimuksen työaikapankista.
Sopimusta sovelletaan kaikkiin työntekijöihin. Enimmäistuntimäärä, joka työaikapankkiin voidaan
siirtää, on vahvistettu 80 tunniksi. Sopimuksessa on määräykset siitä, mitä eriä pankkiin voidaan
siirtää ja miten ne käytetään. Työaikapankin tunteja ei siirretä henkilöstön mukana
hyvinvointialueelle.

Liite 1/§8 Ehdotus työaikapankkia koskevaksi virka- ja työehtosopimukseksi

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

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Pöytäkirja nro 1/2021

sivu 9 (14)

Henkilöstöjaosto § 9 21.10.2021

§ 9 Panostukset hyvinvointiin vuonna 2022

Hyvinvointiin tehtävien panostusten ja tykytoiminnan tarkoituksena on edistää henkilöstön
terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.  Tarjoamalla erilaista
tykytoimintaa henkilöstöä rohkaistaan huolehtimaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta
terveydestään, jotta se jaksaisi ja voisi paremmin työssään.

Hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden tykytoimintaan ja hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä
on nyt selvitetty. Voidaan todeta, että eri organisaatioiden kesken on suurta vaihtelua siinä, miten
paljon ne ovat panostaneet toimintaan eurojen, käytetyn työajan ja toiminnan sisällön suhteen.
Olemme laatineet vuodeksi 2022 ohjelman, joka perustuu niihin tavoitteisiin, jotka haluamme
saavuttaa. Panostamme fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä yhteisöllisyyttä edistävään
toimintaan.

Hyvinvointiin on varattu 560 000 euron määräraha, joka voitaisiin käyttää seuraavalla tavalla:
- Kulttuuri- ja liikuntaetu e-passin muodossa: 75 €/vuosi.

o E-passin edellytyksenä on, että palvelussuhde kestää vähintään kuusi kuukautta.
- Työnantaja tarjoaa yksiköille ilmaisen kahvin ja teen.
- Yksiköt saavat järjestää omia tykytilaisuuksia. Työaikaa saa käyttää enintään

4 t/työntekijä/vuosi. Kuluja korvataan enintään 12 €/osallistuja.
- Break Pro -taukojumppaohjelmaa tarjotaan ammattiryhmille ja työpaikoille, joissa sitä voidaan

soveltaa.

HR-yksikkö laatii yksityiskohtaisemmat ohjeet käytännön toteutusta varten.

Ehdotus periaatteiksi on käsitelty virkamiesjohdossa ja hyvinvointialueen henkilöstöryhmässä.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että hyvinvointiin panostetaan
vuonna 2022 yllä kuvatun mukaisesti edellyttäen, että talousarviomääräraha
hyväksytään.

HJ: päätti yksimielisesti korottaa budjettimäärärahaa 600 000 euroon ja hyväksyi
HRJ:n ehdotuksen muilta osin.
__________
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Henkilöstöjaosto § 10 21.10.2021

§ 10 Huomionosoitukset henkilökunnalle

Hyvinvointialueen toiminnan alkaminen lähestyy, ja henkilöstön huomioimista koskevat asiat ovat
tulleet ajankohtaisiksi. Hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden huomionosoituksiin liittyviä
käytäntöjä on nyt selvitetty. Niissä on jonkin verran vaihtelua. Puolet organisaatioista muistaa
työntekijöitä sekä 50- että 60-vuotispäivänä, kun taas puolet muistaa heitä ainoastaan 50-
vuotispäivänä. Eroavaisuuksia löytyy myös kahvittelun ja kukkien antamisen suhteen.
Ehdotus huomionosoituksia koskeviksi periaatteiksi on laadittu. Ehdotukseen sisältyy 50-
vuotispäivä, eläkkeelle siirtyminen, suruliputus ja hautajaiset.

Liite 1/§10 Ehdotus huomionosoituksia koskeviksi periaatteiksi

Ehdotus periaatteiksi on käsitelty virkamiesjohdossa ja hyvinvointialueen henkilöstöryhmässä.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen henkilöstön
huomionosoituksista liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 11 21.10.2021

§ 11 Eräiden palkkatasojen tarkistaminen

Kevään aikana tehtiin laaja rekrytointikierros, jossa rekrytoitiin 66 johtavaa viranhaltijaa ja jonkin
verran asiantuntijoita. Kymmenkunta paikkaa jäi täyttämättä, kun hakijoita ei ollut tai kun
suunnitelmia muutettiin. Silloinen henkilöstöjaosto vahvisti kaikkien virkojen ja toimien
palkkatason. Rekrytointityötä on jatkettu, ja joidenkin tehtävien aiempaa palkkausta on nyt
tarpeen tarkistaa.

1. Valmiuspäällikön virka jätettiin rekrytointikierroksella täyttämättä, ja nyt
toimintasuunnitelmaan tehdään virkanimikemuutos, jossa valmiuspäällikkö muutetaan
valmiussuunnittelijaksi. Erva-alueella aloitetaan valmiusasioissa yhteistyö, ja
hyvinvointialueella ei tule olemaan omaa kokoaikaista valmiuspäällikköä. Kesästä lähtien on
sovellettu tilapäistä järjestelyä, jossa osa valmiuspäällikön tehtävistä on siirretty
turvallisuuspäällikölle. Ehdotus turvallisuuspäällikön ja valmiussuunnittelijan palkkatasoiksi
on liitteessä 1.

2. Rekrytointikierroksella oli avoinna neljä tarkastajan virkaa, joihin ei ollut hakijoita.
Tarkastajan työtehtäviin sisältyy monipuolisia viranomaistehtäviä sekä ohjausta ja neuvontaa
palvelutuotantoon ja omavalvontaan liittyvissä asioissa.

3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokoordinaattorin (TKI-koordinaattorin) tehtävän on
arvioitu sisältävän vaativampia tehtäviä kuin mitä henkilöstöjaoston aiemmassa päätöksessä
vahvistettiin. Koordinaattori koordinoi tutkimus- ja kehittämisyksikön toimintaa. Tehtävään
valitulla henkilöllä on laajat alueelliset ja kansalliset verkostot, jotka nostavat työn tasoa.

Liite 1/§11 Yllä mainittujen virkojen ja toimien palkkauksen muuttamista koskeva ehdotus

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

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 12 21.10.2021

§ 12 Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevat ohjeet

Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevat yleisohjeet on nyt laadittu. Ohjeiden tarkoituksena
on henkilöstön yhdenvertainen kohtelu, kokonaisarvioinnin korostaminen ja työsopimuslain
määräysten huomioiminen sen suhteen, että työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole
perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Jos työntekijöillä on paljon ja pitkiä virkavapaita,
tarvitaan paljon määräaikaista henkilöstöä, mikä ei ole henkilöstöpoliittisesti eikä
työnantajapoliittisesti kestävää.

Ehdotuksessa annetaan harkintaoikeus tietyissä tapauksissa ja jos tulkintaongelmia syntyy,
voidaan ohjeita päivittää sen jälkeen, kun hyvinvointialueen toiminta on alkanut.

Liite 1/§12 Ehdotus harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevista ohjeista

Periaatteet on käsitelty virkamiesjohdossa ja hyvinvointialueen henkilöstöryhmässä.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita
koskevat ohjeet.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Pöytäkirja nro 1/2021

sivu 13 (14)

Henkilöstöjaosto § 13 21.10.2021

§ 13 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Keskusteltiin henkilöstöryhmien pääluottamusmiehille tarjottavasta mahdollisuudesta Teams-
kokoukseen henkilöstöjaoston kanssa kerran syyskauden ja kerran kevätkauden aikana.



Pöytäkirja nro 1/2021

sivu 14 (14)

Henkilöstöjaosto § 14 - 15 21.10.2021

§ 14 Seuraava kokous

Ehdotetaan, että henkilöstöjaoston seuraavat kokoukset pidetään
- tiistaina 16.11.2021 kl. 14.00
- torstaina 2.12.2021 kl. 14.00.

HJ: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.
__________

§ 15 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 21.10.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§§ 1 – 5, 13 - 15

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§§ 6 - 12

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.
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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 (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 15.11.2021 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
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