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Henkilöstöjaosto § 9 - 10 8.4.2021

§ 9 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

§ 10 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 Annica Haldin ja Greger Forsblom.
__________
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Henkilöstöjaosto § 11 8.4.2021

§ 11 Tilannekatsaus

Kuntayhtymän johtaja kertoo lyhyesti hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun
nykytilanteesta.

HJ: merkitsi selonteon tiedoksi.
__________
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Henkilöstöjaosto § 12 8.4.2021

§ 12 Keskijohdon ja eräiden asiantuntijoiden palkkarakenne: hoitoala

Rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoivat johtavat viranhaltijat nyt henkilöstöä keskijohdon
tehtäviin ja eräisiin asiantuntijatehtäviin.  Valmistelu on edennyt niin, että sisäiseen hakuun
pannaan 105 paikkaa ajalla 1.4.–16.4.2021. Henkilövalinnat tehdään kevään aikana, mutta
palvelussuhde hyvinvointikuntayhtymässä alkaa 1.1.2022. Työhönottopäätöksen yhteydessä
laaditaan viranhoitomääräys tai työsopimus, ja silloin on myös vahvistettava tehtävän palkka.
Koska johtavia viranhaltijoita palkataan nyt niin suuri määrä, on tärkeää, että palkkarakenteen
vahvistaa henkilöstöjaosto.

Hoitohenkilöstölle on 31 avointa paikkaa: 13 ylihoitajan, 1 palvelupäällikön, 14 koordinoivan
palveluesimiehen, 2 koordinoivan osastonhoitajan ja 1 tutkimus- ja kehittämisylihoitajan paikkaa.

Organisaatiomalli toimialoineen ja tulosalueineen on liitteessä
1/§12 8.4.2021.

Ehdotus palkkarakenteeksi on nyt laadittu. Hakuilmoituksia varten laaditut tehtäväkuvaukset on
tehty pääpiirteittäin ja yleisellä tasolla, sillä organisaatiorakenne ja toimintamuodot eivät ole vielä
kaikilta osin selvät. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikkien tehtävät muuttuvat, kun
toimialueeksi tulee koko hyvinvointialue. Kaikista kunnista on koottu vertailua varten
palkkatilastoja, joita on hyödynnetty palkan määrittelyssä.

Ehdotus hoitohenkilöstön palkkarakenteeksi on liitteessä
2/§12 8.4.2021.

Liitteessä on ehdotus tehtäväkohtaisista palkoista. Palkkarakenteen pitäisi muutoin olla sama kuin
muilla palkatuilla viranhaltijoilla eli tässä vaiheessa ei ole myönnetty henkilökohtaisia lisiä lukuun
ottamatta  6  %  tohtorintutkinnosta.  Työkokemuslisä  (5–8  %)  maksetaan  virka-  ja
työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti.

Asiasta lähemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää vahvistaa hoitoalan
keskijohdon ja eräiden asiantuntijoiden tehtäväkohtaiset palkat
liitteessä 2 olevan ehdotuksen mukaisesti.
Työkokemuslisä maksetaan KVTES:n mukaisesti, ja tohtorin
tutkinnon suorittaneille viranhaltijoille/työntekijöille myönnetään
henkilökohtainen lisä, joka on 6 %.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 13 8.4.2021

§ 13 Keskijohdon ja eräiden asiantuntijoiden palkkarakenne: sosiaalipalvelut

Rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoivat johtavat viranhaltijat nyt henkilöstöä keskijohdon
tehtäviin ja eräisiin asiantuntijatehtäviin.  Valmistelu on edennyt niin, että sisäiseen hakuun
pannaan 105 paikkaa ajalla 1.4.–16.4.2021. Henkilövalinnat tehdään kevään aikana, mutta
palvelussuhde hyvinvointikuntayhtymässä alkaa 1.1.2022. Työhönottopäätöksen yhteydessä
laaditaan viranhoitomääräys tai työsopimus, ja silloin on myös vahvistettava tehtävän palkka.
Koska johtavia viranhaltijoita palkataan nyt niin suuri määrä, on tärkeää, että palkkarakenteen
vahvistaa henkilöstöjaosto.

Sosiaalipalveluissa on avoinna 13 paikkaa: 10 substanssikokonaisuuden päällikköä, 2
hallintopäällikköä ja 1 kehittämissosiaalityöntekijä. Organisaatiomuutos muuttaa
sosiaalipalveluiden johtamismallia suuresti, sillä hyvinvointialueella on vain yksi sosiaalijohtajan
virka. Sosiaalijohtajien työ on siirretty osittain substanssipäälliköille. Päälliköiden tehtävä on
työnarvioinnissa rinnastettu hoitolinjan ylihoitajien työhön.

Organisaatiokaavio toimialoineen ja tulosalueineen on liitteessä 1/§12 8.4.2021.

Ehdotus palkkarakenteeksi on nyt laadittu. Hakuilmoituksia varten laaditut tehtäväkuvaukset on
tehty pääpiirteittäin ja yleisellä tasolla, sillä organisaatiorakenne ja toimintamuodot eivät ole vielä
kaikilta osin selvät. Kaikista kunnista on koottu vertailua varten palkkatilastoja, joita on
hyödynnetty palkan määrittelyssä. Kun hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt, voidaan
palkkajärjestelmää ja työnarviointeja kehittää hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti.

Ehdotus sosiaalipalveluiden palkkarakenteeksi on liitteessä
2/§13 8.4.2021.

Liitteessä on ehdotus tehtäväkohtaisista palkoista. Palkkarakenteen pitäisi muutoin olla sama kuin
muilla palkatuilla viranhaltijoilla eli tässä vaiheessa ei ole myönnetty henkilökohtaisia lisiä lukuun
ottamatta  6  %  tohtorintutkinnosta.  Työkokemuslisä  (5–8  %)  maksetaan  virka-  ja
työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti.

Asiasta lähemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää vahvistaa sosiaalipalveluiden
keskijohdon ja eräiden asiantuntijoiden tehtäväkohtaiset palkat liitteessä 2
olevan ehdotuksen mukaisesti.
Työkokemuslisä maksetaan KVTES:n mukaisesti, ja tohtorin tutkinnon
suorittaneille viranhaltijoille/työntekijöille myönnetään henkilökohtainen lisä,
joka on 6 %.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 14 8.4.2021

§ 14 Keskijohdon ja eräiden asiantuntijoiden palkkarakenne: hallinto

Rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoivat johtavat viranhaltijat nyt henkilöstöä keskijohdon
tehtäviin ja eräisiin asiantuntijatehtäviin.  Valmistelu on edennyt niin, että sisäiseen hakuun
pannaan 105 paikkaa ajalla 1.4.–16.4.2021. Henkilövalinnat tehdään kevään aikana, mutta
palvelussuhde hyvinvointikuntayhtymässä alkaa 1.1.2022. Työhönottopäätöksen yhteydessä
laaditaan viranhoitomääräys tai työsopimus ja silloin on myös vahvistettava tehtävän palkka.
Koska johtavia viranhaltijoita palkataan nyt niin suuri määrä, on tärkeää, että palkkarakenteen
vahvistaa henkilöstöjaosto.

Hallinnossa julistetaan avoimeksi 48 virkaa ja toimea. Tehtävät ovat eri aloilta, ja monet niistä ovat
vahvasti sidoksissa ydintoimintaan, kun taas jotkut uudet tehtävät liittyvät integrointiin.

Organisaatiokaavio toimialoineen ja tulosalueineen on liitteessä
1/§14 8.4.2021.

Ehdotus palkkarakenteeksi on nyt laadittu. Hakuilmoituksia varten laaditut tehtäväkuvaukset on
tehty pääpiirteittäin ja yleisellä tasolla, sillä organisaatiorakenne ja toimintamuodot eivät ole vielä
kaikilta osin selvät. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikkien tehtävät muuttuvat, kun
toimialueeksi tulee koko hyvinvointialue. Kaikista kunnista on koottu vertailua varten
palkkatilastoja, joita on hyödynnetty palkan määrittelyssä.

Ehdotus palkkarakenteeksi on liitteessä 2/§14 8.4.2021.

Liitteessä on ehdotus tehtäväkohtaisista palkoista. Palkkarakenteen pitäisi muutoin olla sama kuin
muilla palkatuilla viranhaltijoilla eli tässä vaiheessa ei ole myönnetty henkilökohtaisia lisiä lukuun
ottamatta  6  %  tohtorintutkinnosta.  Työkokemuslisä  (5–8  %)  maksetaan  virka-  ja
työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti.

Asiasta lähemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää vahvistaa hallinnon keskijohdon ja
eräiden asiantuntijoiden tehtäväkohtaiset palkat liitteessä 2 olevan ehdotuksen
mukaisesti.
Työkokemuslisä maksetaan KVTES:n mukaisesti, ja tohtorin tutkinnon
suorittaneille viranhaltijoille/työntekijöille myönnetään henkilökohtainen lisä,
joka on 6 %.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 15 8.4.2021

§ 15 Johtavassa asemassa olevien lääkäreiden palkkarakenne

Rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoivat johtavat viranhaltijat nyt henkilöstöä keskijohdon
tehtäviin ja eräisiin asiantuntijatehtäviin.  Valmistelu on edennyt niin, että sisäiseen hakuun
pannaan 106 paikkaa ajalla 1.4.–16.4.2021. Henkilövalinnat tehdään kevään aikana, mutta
palvelussuhde hyvinvointikuntayhtymässä alkaa 1.1.2022. Työhönottopäätöksen yhteydessä
laaditaan viranhoitomääräys tai työsopimus ja silloin on myös vahvistettava tehtävän palkka.
Koska johtavia viranhaltijoita palkataan nyt niin suuri määrä, on tärkeää, että palkkarakenteen
vahvistaa henkilöstöjaosto.

Johtavassa asemassa olevien lääkäreiden paikkoja on avoinna 13 kappaletta: 1 hallintoylilääkäri, 8
johtavaa lääkäriä, 3 ylilääkäriä ja 1 johtava hammaslääkäri.

Ehdotus palkkarakenteeksi on nyt laadittu. Hakuilmoituksia varten laaditut tehtäväkuvaukset on
tehty pääpiirteittäin ja yleisellä tasolla, sillä organisaatiorakenne ja toimintamuodot eivät ole vielä
kaikilta osin selvät. Kaikista kunnista on koottu vertailua varten palkkatilastoja, joita on
hyödynnetty palkan määrittelyssä. Kun hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt, voidaan
palkkajärjestelmää ja työnarviointeja kehittää hyvinvointialueen tarpeiden mukaisesti.

Ehdotus palkkarakenteeksi on liitteessä 1/§15 8.4.2021.

Liitteessä on ehdotus tehtäväkohtaisista palkoista. Palkkarakenteen pitäisi muutoin olla sama kuin
muilla palkatuilla viranhaltijoilla eli tässä vaiheessa ei ole myönnetty henkilökohtaisia lisiä lukuun
ottamatta  6  %  tohtorintutkinnosta.  Työkokemuslisä  (5–8  %)  maksetaan  virka-  ja
työehtosopimuksen (KVTES) määräysten mukaisesti.

Asiasta lähemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää vahvistaa keskijohtoon ja eräisiin
asiantuntijoihin kuuluvien lääkäreiden tehtäväkohtaiset palkat liitteessä 1
olevan ehdotuksen mukaisesti
psykiatrian johtavien lääkäreiden palkkauksesta neuvotellaan
rekrytointitilanteessa
työkokemuslisä maksetaan KVTES:n mukaisesti, ja tohtorin tutkinnon
suorittaneille viranhaltijoille myönnetään henkilökohtainen lisä, joka on 6 %.

Kokouksessa esiteltiin liitteeseen 1 tehty korjaus. Tehtäväkohtainen palkka seuraaville nimikkeille:
- johtava lääkäri, diagnostiset alat: neuvotellaan rekrytoitaessa
- geriatrian ylilääkäri: 7500 e – 8700 e.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja korjatun liitteen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 16 8.4.2021

§ 16 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

HJ: Ei käytyjä keskusteluja.
__________
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Henkilöstöjaosto § 17 - 18 8.4.2021

§ 17 Seuraava kokous

HJ: Seuraava kokous pidetään 10.5.2021 tai myöhempänä ajankohtana
kesäkuussa.
__________

§ 18 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 8.4.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 9 - § 11, § 16 - § 18

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 12 - § 15

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 5.8.2021 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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