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Henkilöstöjaosto § 19 - 20 23.6.2021

§ 19 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla. Pääsääntö on, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kenneth Pärus ja Annica Haldin.
__________
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Henkilöstöjaosto § 21 23.6.2021

§ 21 Anomus ensihoitopalveluiden henkilöstön työaikajärjestelyitä koskevasta

poikkeusluvasta

Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2022. Henkilöstöä siirtyy yhteensä
noin 120 henkeä Pohjanmaan pelastuslaitokselta sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen
pelastuslaitokselta. Molemmissa pelastuslaitoksissa sovelletaan määräaikaista
poikkeusmenettelyä, joka koskee henkilöstön työaikajärjestelyitä. Suunniteltujen työvuorojen
pituus on 24 tuntia, työaika on keskimäärin 42 tuntia viikossa ja tasoittumisjakso on 52 viikkoa.
Järjestely on mahdollinen tämäntyyppisessä toiminnassa, jossa työtä tehdään ajoittain, toisin
sanoen aktiivityön määrä on suhteellisen alhainen. Aluehallintovirasto myöntää poikkeusluvat, ja
nykyiset luvat ovat voimassa 31.12.2021 saakka.

Toiminnan siirtyessä hyvinvointialueelle on myös työaikakysymyksestä neuvoteltu
perinpohjaisesti. Valmistelussa on nyt lähdetty siitä, että toiminta alkaa hyvinvointialueella
samantapaisella erityisjärjestelyllä kuin pelastuslaitoksissa, jos aluehallintovirasto myöntää luvan.
Lupa tavataan myöntää kahdeksi vuodeksi, ja sinä aikana on mahdollisuus selvittää ja kartoittaa
kysymystä tarkemmin.

Myös pääluottamusmiehiä on kuultava poikkeuslupaa anottaessa. Olemme keskustelleet asiasta
Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Vaasan kaupungin ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen
pääluottamusmiesten sekä sairaanhoitopiirin luottamusmiehen kanssa. Neuvotteluiden tuloksena
keskimääräinen viikkotyöaika alenee 40 tuntiin. Virka- ja työehtosopimuksen mukainen
viikkotyöaika on 38,25 tuntia. Lyhyemmän työajan arvioidaan aiheuttavan sen, että
henkilöstömäärää on lisättävä seitsemällä hoitajalla.

Neuvotteluiden pohjalta on laadittu anomus. Poikkeuslupaa anotaan ajalle 1.1.2022–31.12.2023.
Poikkeuslupa-anomus on liitteessä 1/§21 23.6.2021.

Ylilääkäri Taneli Väyrynen on kutsuttu kokoukseen kertomaan ensihoidon siirtämisestä
Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että ensihoitopalveluiden henkilöstön
työaikajärjestelyille anotaan poikkeuslupaa ajalle 1.1.2022–31.12.2023 liitteen
1 mukaisesti.

  HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 22 23.6.2021

§ 22 Palkan tarkistaminen; rakennuttamispäällikkö ja yleislääketieteen johtava lääkäri

Sisäinen rekrytointikierros, jolla etsittiin keskijohtoa ja eräitä asiantuntijoita, on päättynyt.
Useimpiin paikkoihin on valittu työntekijät, mutta joitakin paikkoja ei ole vielä voitu täyttää.
Eräiden paikkojen osalta päädyttiin siihen, ettei rekrytointia toteuteta, vaan paikat jäävät
avoimiksi.

Nyt on ilmennyt tarvetta tarkistaa henkilöstöjaoston aiemmin päättämiä palkkatasoja kahden
tapauksen osalta.
Rakennuttamispäällikön tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistettiin 4 000 euroa, sillä tätä tasoa
sovelletaan päällikköihin, jotka eivät toimi esimiesasemassa. Tämän tapauksen kohdalla on
valmisteluvaiheessa tapahtunut tietokatkos. Rakennuttamispäällikön tehtäviin kuuluvat myös
esimiestehtävät, mistä syystä tehtäväkohtainen palkka pitäisi nostaa 4 400 euroon yleisen
linjauksen mukaisesti.

Johtavien lääkäreiden yleinen palkkataso vahvistettiin 8 700 euroksi. Psykiatrian ja diagnostiikan
johtavien lääkäreiden osalta päätettiin, että palkkauksesta neuvotellaan rekrytointien yhteydessä.
Valmistelussa on aiemmin todettu, että työnarviointeja voidaan joutua tekemään myöhemmässä
vaiheessa uudelleen. Johtajaylilääkäri Peter Nieminen on jo tässä vaiheessa nostanut esiin
yleislääketieteen johtavan lääkärin tehtävän. Tästä tehtävästä tulee uudella hyvinvointialueella niin
laaja  ja  monisyinen,  että  palkkaan  pitäisi  jo  alkuvaiheessa  voida  tehdä  jonkinlainen  ero.  Myös
alaisten määrä sekä tosiasiallinen maantieteellinen toiminta-alue eroaa huomattavasti muista
johtavassa asemassa olevista. Kun otetaan huomioon muiden johtavien viranhaltijoiden palkkaus,
arvioidaan 300 euron erotuksen olevan kohtuullinen.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- rakennuttamispäällikön tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan 4 400
euroksi

- yleislääketieteen johtavan lääkärin tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan
9 000 euroksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 23 23.6.2021

§ 23 Katsaus hyvinvointialueen valmistelutilanteeseen

Kuntayhtymän johtaja selvittää yleisesti hyvinvointialueen valmistelun nykytilaa.
HR-johtaja tekee selkoa henkilöstöasioiden valmistelusta.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvitykset tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 24 23.6.2021

§ 24 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Ilmoituksia tai kysymyksiä ei esitetty.
__________
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Henkilöstöjaosto § 25 - 26 23.6.2021

§ 25 Seuraava kokous

HJ: Uutta kokouspäivämäärää ei päätetty.
__________

§ 26 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.10.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 23.6.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 19 - § 20, § 23 - § 26

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 21 - § 22

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 4.8.2021 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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