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§ 11 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. 
 
Henkilöstöjaosto piti Teams-kokouksen pääluottamusmiesten kanssa ennen varsinaisen 
asiakäsittelyn aloittamista. 

 
 

  HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 

Ehdotetaan, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Peter Sjökvist ja Barbro Kloo. 

__________   
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Henkilöstöjaosto   § 13   24.3.2022 
 
 
 
 

§ 13 Henkilöstöraportti 2021 

Sairaanhoitopiirin henkilöstöraportti vuodelta 2021 on nyt laadittu. Raportti on jonkin 

verran aiempia lyhyempi, sillä sen jälkeen kun sairaanhoitopiiri yhdistyi hyvinvointialueen 

organisaatioon 1.1.2022, ei HR-järjestelmistä enää saatu kaikkia organisaatiotason 

tilastotietoja.  

 

Henkilöstötilastoista käy ilmi, että tilanne on pysynyt melko lailla ennallaan 

henkilöstömäärän, henkilötyövuosien, eläkkeelle siirtymisten, kielijakauman ja 

sukupuolijakauman osalta. Terveysperusteisten poissaolojen määrä kasvoi vuonna 2021 

edellisvuoteen verrattuna. Edellisenä vuonna terveysperusteisten poissaolojen määrä oli 

covid-pandemiasta huolimatta laskenut, mutta nyt suuntaus muuttui. Vuoden aikana oli 

havaittavissa suurta kiinnostusta kaksikielisyyteen tehtyihin panostuksiin. Sairaalan 

kielitestin suoritti 88 henkeä. Hyvinvointiin panostettiin antamalla henkilöstölle 

lahjakortti, jolla sai kenkäparin jostakin alueen urheiluliikkeistä. Yksiköillä oli 

mahdollisuus järjestää omaa tykytoimintaa, johon henkilöstö sai käyttää työaikaa puolen 

työpäivän verran. Työterveyslaitoksen hyvinvointikyselyn tuloksissa pandemian 

seuraukset näkyivät niin, että eri osa-alueet saivat yleisesti ottaen huonomman arvosanan 

kuin edelliskerralla. Myös muissa kyselyyn osallistuneissa organisaatioissa arvosanat olivat 

laskeneet. Kyselyyn vastanneista 76 % oli osallistunut kehityskeskusteluun. 

 

Henkilöstöraportti on liitteessä 1/§13 24.3.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 14 Ensihoitopalvelua koskeva paikallinen sopimus 

Sairaanhoitopiirillä on paikallinen sopimus ensihoitopalvelun kenttäjohtajien 

työaikajärjestelyistä. Sopimus päättyy 31.3.2022, ja uudesta sopimuksesta on neuvoteltu. 

Uusi sopimus koskisi myös niitä, jotka työskentelevät kenttäjohtajan työparina (kolme 

henkeä). Kenttäjohtajan työparina työskentelevällä henkilöllä on sellaista 

ammattiosaamista, että hän voi ottaa hoitaakseen kenttäjohtajan työn työvuoron aikana, 

jos kenttäjohtaja joutuu äkillisesti olemaan poissa. 

 

Paikallisessa sopimuksessa sovitaan poikkeavasta työvuoron kestosta, joka voi olla 

enintään 13 tuntia. Sopimus olisi voimassa 31.3.2023 saakka. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 1/§14 24.3.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy paikallisen sopimuksen 

liitteen mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

  __________ 
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§ 15 Lomarahavapaata koskevat ohjeet 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan työantaja ja 

työntekijä/viranhaltija voivat sopia, että lomaraha tai osa siitä annetaan vastaavana 

vapaana. Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % vuosilomapäivien lukumäärästä. 

Niinpä työntekijä, jolla on enimmäismäärä vuosilomapäiviä (38 päivää), voisi saada vielä 

19 päivää vapaata, jos hän vaihtaa koko lomarahansa vapaaksi. 

 

Sopimuksessa sanotaan, että asiasta voidaan sopia, mikä tarkoittaa sitä, ettei 

lomarahavapaaseen ole sellaista automaattista oikeutta kuin tavalliseen vuosilomaan. On 

tilanteita, jolloin lomarahavapaajärjestely on hyvä vaihtoehto sekä työnantajalle että 

työntekijälle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi se, ettei työntekijällä ole 

täysimääräistä vuosilomaoikeutta tai jos vuoden mittaan on ajankohtia, jolloin vapaan 

antaminen on helpompaa. On kuitenkin tilanteita, jolloin poissaolojen lisääminen ei ole 

mahdollista. 

 

Esihenkilöt sopivat näistä asioista ja on tärkeää, että he saavat jaostolta linjaukset 

harkintansa tueksi. Linjausten avulla pyritään myös henkilöstön yhdenvertaiseen 

kohteluun. 

 

Lomarahavapaata koskevat linjaukset 

 

1. Lomarahavapaata ei anneta, jos toimintaa ei voida turvata. 

2. Lomarahavapaan edellytyksenä on, että se voidaan järjestää ilman ylimääräisiä 

sijaisjärjestelyitä. 

3. On arvioitava, voidaanko työ järjestää niin, ettei lomarahavapaa vaikuta muiden 

henkilöiden työhön kielteisesti. 

4. Ammattiryhmissä/yksiköissä, joissa tehdään jononpurkutyötä tai paljon ylityötä, tai 

saldotunteja kertyy paljon, ei tehdä sopimuksia lomarahavapaasta. 

5. Ammattiryhmissä/yksiköissä, joissa on ollut vaikeuksia vuosilomien antamisessa, ei 

tehdä sopimuksia lomarahavapaasta. 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että 

 

- lomarahavapaata harkittaessa ja myönnettäessä noudatetaan yllä 

mainittuja linjauksia 

- lomarahavapaata annetaan enintään 5 päivää 

- lomien suunnittelun lähtökohtana on, että vuosilomapäivät 

vahvistetaan ensin ja lomarahavapaat sen jälkeen 

- lomarahavapaat, joita ei ole pidetty 30.4. mennessä, maksetaan rahana 

- yksikössä keskustellaan lomarahavapaata koskevista käytännöistä. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 16 Paikallinen sopimus lomarahan maksamisesta kesäkuussa 

Yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan lomaraha maksetaan elokuun palkanmaksun 

yhteydessä, ellei paikallisesti muuta sovita. Lomaraha on maksettu kesäkuussa useissa 

organisaatioissa, joista on siirretty henkilöstöä hyvinvointialueelle. Henkilöstön edustajien 

kanssa käydyissä neuvotteluissa on kannatettu vahvasti sitä, että hyvinvointialue maksaisi 

lomarahan jo kesäkuussa. Lomarahan laskentaperusteena on kuitenkin heinäkuu, miksi 

maksettuja lomarahoja joudutaan joskus oikaisemaan elokuussa. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 1/§16 24.3.2022 

 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy paikallisen sopimuksen 

liitteen 1 mukaisesti. 
 
 

   HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 
     __________ 
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§ 17 Opiskelijaohjauksen korvaukset 

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa oli käytössä vakiintunut menettelytapa, 

jossa opiskelijoiden ohjauksesta vastaaville henkilöille maksettiin korvaus, joka oli 5 tai 8 

€/oppilas/työvuoro. Opiskelijalle on nimettävä jokaista työvuoroa varten oma ohjaaja. Jos 

oppilas oli englanninkielinen, korvausta maksettiin 8 euroa. Menettely koski oppilaita, 

jotka opiskelivat ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa ja jotka 

suorittivat pakollista harjoittelujaksoaan. Kun menettely otettiin käyttöön, sekä 

ammattikorkeakoulut että toisen asteen oppilaitokset maksoivat työnantajille korvausta 

oppilaiden harjoittelujaksoista. Nykyään korvausta maksavat ainoastaan 

ammattikorkeakoulut ja suunnitteilla on muutos, jossa myös ammattikorkeakoulujen 

korvauskäytäntö lakkautettaisiin. 

 

Vastaavaa korvausta ei ole maksettu ohjaajalle missään muussa organisaatiossa, joiden 

henkilöstöä on siirretty hyvinvointialueelle. Kaikissa yksiköissä on kuitenkin jatkuvasti 

opiskelijoita mainituista ammattioppilaitoksista. Opiskelijat ovat enimmäkseen alueemme 

oppilaitoksista, mutta heitä voi tulla myös muualta maasta, jos tilaa on. Pyrkimyksenä on 

yhdenvertainen kohtelu, koska nämä erityistehtävät ovat aivan samanlaiset yksiköissä, 

joissa on opiskelijoita harjoittelemassa kyseisistä oppilaitoksista. 

 

Asiasta on keskusteltu paljon viranhaltijatasolla. Harjoittelujakso on tärkeä oppimisen 

kannalta, mutta myös siksi, että kyse on tulevista työntekijöistämme. Meidän on pyrittävä 

laadukkaaseen ohjaukseen, jossa on lämmin ja positiivinen ilmapiiri ja jossa oppilaasta 

huolehditaan. Työn tekijälle eli ohjaajalle maksettava korvaus toimii myös kannustimena. 

Se voi myös kannustaa niitä, jotka ovat erityisen sopivia ohjaajan tehtävään, ottamaan lisää 

ohjausvuoroja. Samalla kun on ajateltu, että rahat suunnattaisiin työpanoksensa antaville, 

on keskusteltu siitä, voitaisiinko korvausmenettely hoitaa jollakin muulla tavalla. Nyt on 

valmisteltu ehdotus järjestelmän tilapäisestä soveltamisesta, mutta samalla on todettu, että 

järjestelmän arvioinnille on tarvetta ja myös sille, voidaanko toimintaa kehittää jollakin 

toisella tavalla. 

 

Ehdotus paikallisesta sopimuksesta, joka koskee korvauksen maksamista 

opiskelijaohjaajille, on liitteessä 1/§17 24.3.2022 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että 

- se hyväksyy ehdotuksen sopimukseksi liitteen 1 mukaisesti 

- sopimusta sovelletaan koko hyvinvointialueella 11.4.2022–31.12.2022 

- sopimusta sovelletaan 1.1.2022–31.12.2022 niihin yksiköihin, jotka 

siirrettiin Vaasan kaupungilta 

- menettelytavasta tehdään arvio vuoden aikana. 

- linjaus muiden harjoittelijoiden osalta valmistellaan seuraavaan 

henkilöstöjaoston kokoukseen. 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 18 Jononpurku erikoissairaanhoidossa ja hammashuollossa 

Erikoissairaanhoidossa on eräissä toiminnoissa ja rajoitettuina aikoina jouduttu 

hoitotakuun toteuttamiseksi tekemään jononpurkutyötä niin sanottuna kliinisenä 

lisätyönä. Johtajaylilääkärin mukaan eräillä erikoisaloilla on edelleen tarvetta säännöllisen 

työajan ulkopuolella tehtävään jononpurkutyöhön.  Hallitus käsittelee jononpurkua 

koskevat suunnitelmat, kun taas henkilöstöjaosto vahvistaa korvaustasot. 

Sairaanhoitopiirissä on sovellettu korvauskäytäntöä, joka on perustunut 

lääkärisopimukseen aiemmin sisältyneeseen rakenteeseen. Sen jälkeen kun perusteista ei 

ole enää määrätty lääkärisopimuksessa, korvaukset on vahvistettu lääkäreiden osalta 

paikallisessa sopimuksessa. Hoitohenkilöstön ja tukitoimintojen osalta on tehty 

yksipuolinen työnantajapäätös. Työn suorittaminen on molemmissa ryhmissä perustunut 

siihen, että asiasta on sovittu kyseisten työntekijöiden/viranhaltijoiden kanssa. Nyt on 

valmisteltu ehdotus korvauskäytännön jatkamisesta näiden ryhmien osalta, ja 

tarkoituksena on myös solmia paikallinen sopimus näiden ryhmien kanssa. 

 

Ehdotus lääkäreiden paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 1/§18 24.3.2022 

 

Ehdotus hoito- ja tutkimushenkilöstön paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 2/§18 

24.3.2022 

 

Pietarsaaren ja Vaasan hammashuollossa on sovellettu paikallista sopimusta 

ylityökorvauksista jononpurun yhteydessä. Jononpurkutyötä on tehty iltaisin ja 

viikonloppuisin, jotta hoitotakuu voitaisiin toteuttaa. Nyt on jälleen suuri tarve 

jononpurkuun. Olemme laatineet koko hyvinvointialuetta koskevan yhteisen paikallisen 

sopimuksen. Jononpurku perustuu kunkin työntekijän kanssa tehtävään sopimukseen. 

 

Ehdotus hammashuollon henkilöstön paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 3/§18 

24.3.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotukset paikallisiksi 

sopimuksiksi liitteiden 1–3 mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

__________ 
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§ 19 Sosiaalihuollon esimiespäivystys 

Sosiaalihuollossa on sosiaali- ja kriisipäivystys, joka toimii ympäri vuorokauden vuoden 

kaikkina päivinä. Sekä aluehallintoviraston että sosiaali- ja terveysministeriön 

suosituksissa muistutetaan nyt, että sosiaalihuollossa on järjestettävä myös 

esimiespäivystys. Esimies olisi varalla, niin että kentällä oleva sosiaalityöntekijä voi 

tarvittaessa konsultoida häntä. Esimies voi tarvittaessa päättää tietyistä kiireellisistä 

asioista, hän voi esimerkiksi myöntää sosiaalityöntekijälle luvan mennä sisään henkilön 

huoneistoon. Sosiaalijohtaja on valmistellut asiaa ja nyt on laadittu alustava suunnitelma 

siitä, että kahdeksan esimiestason henkilöä voisi kuulua tällaiseen varallaoloryhmään. 

 

Yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan varallaololla tarkoitetaan sitä, että 

viranhaltijan/työntekijän on oltava tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa 

kutsua työhön. Varallaoloajan pituus ja varallaolon toistuvuus eivät saa haitata 

kohtuuttomasti viranhaltijan/työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Tämä on huomioitu 

laaditussa suunnitelmassa. Virka- ja työehtosopimuksessa määrätään, että kultakin 

varallaolotunnilta, jona viranhaltija/työntekijä on velvoitettu olemaan varalla, maksetaan 

rahakorvauksena 20–30 % korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-

aika. Kyse on uudenlaisesta toiminnasta, joten meillä ei ole tietoa siitä, mikä aktiivityön 

määrä tulee olemaan. Suunnitelman mukaan varallaolovuoroja on 4–5 kuukaudessa. On 

arvioitu, että monet yhteydenotot voidaan hoitaa konsultaationa niin, että esimiehen ei 

tarvitse tulla työpaikalle. Tämä puhuu sen puolesta, että korkeampi korvausprosentti voisi 

olla perusteltavissa. Sitä käytetään myös joissakin muissa hyvinvointialueen 

varallaoloryhmissä. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto vahvistaa sosiaalihuollon 

esimiespäivystyksen varallaolokorvauksen 30 prosentiksi. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 20 Väliaikainen korvaus henkilöille, jotka hoitavat toista työtä oman työn ohessa 

Henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan 4.2.2021 § 4, että niille henkilöille jotka oman työn 

ohessa valmistelivat uutta organisaatiota merkittävällä valmisteluvastuulla ja 

työpanoksella maksettiin 10 % henkilökohtaista lisää tehtäväkohtaiseen palkkaan. Kahden 

työn tekeminen ei kuitenkaan päättynyt vuoden vaihteessa, koska hyvinvointialuelaki joka 

hyväksyttiin kesällä 2021, toi jälleen uuden valmisteltavan kokonaisuuden. 

 

Valmistelua on tehty maaliskuun alkuun asti väliaikaisen toimielimen toimesta ja 

aluevaltuuston kokouksen jälkeen sieltä saadulla päätöksellä.  

 

Pohjanmaalla ei ole rekrytoitu erillistä valmisteluhenkilöstä vaan nykyiset virkamiehet 

hoitavat sitä oman työnsä ohella. On siis kohtuullista korvata tämä vastuu. 

 

Päätettyä korvausta tulisi siis takautuvasti jatkaa vuoden vaihteesta 1.1.2022 siihen asti, 

kun väliaikainen toimielin lopetti toimintansa 6.3.2022 ja tämä koskee niitä henkilöitä, 

ketkä edustivat hyvinvointialueen kuntayhtymää väliaikaisessa toimielimessä ja/tai joiden 

työpanoksessa oli merkittäviä valmisteluvastuita vuoden 2023 organisaatiota 

valmisteltaessa. 

 

Nimiluettelo liitteessä: 1/§20 24.3.2022 

 

Sen lisäksi on yksittäisiä työntekijöitä esimerkiksi hallinnon sihteereissä, jotka ovat 

hyvinvointialue uudistuksesta johtuen joutuneet hoitamaan myös kahta työtä.  

 

Henkilöstöjaosto nimitti hallituksen puheenjohtajan sihteeriksi § 20 käsittelyn ajaksi. 

 

Marina Kinnunen, Ann-Charlott Gröndahl, Peter Nieminen, Marjo Orava ja Carina Nåls 
poistuivat kokouksesta § 20 käsittelyn ajaksi. 

 

Hallituksen puheenjohtaja esittää, että 

1. henkilöstöjaosto hyväksyy, että liitteessä mainitut viranhaltijat saavat 

10% henkilökohtaista lisää 1.1.2022- 6.3.2022 väliseltä ajalta. Ja tuo 

seuraavaan kokoukseen käsittelyyn korvausmallin loppuvuodesta.  

 

2. henkilöstöjaosto antaa johtajalle mandaatin tehdä päätöksen niiden 

yksittäisten hallinnon työntekijöiden osalta, ketkä ovat tehneet 

vastaavalla ajalla avustavaa työtä toisen organisaation 

perustamiseksi. 

 
HJ: hyväksyi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen. 

    __________ 
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§ 21 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 Tilanneraportti hyvinvointialueen palkanmaksuun liittyvistä ongelmista. 

 Tietoa työmarkkinatilanteesta. 

 Erkki Aro esitti kirjallisen aloitteen, jossa hän ehdottaa, että henkilöstöjaosto käsittelee 

uudelleen lähivastaanoton kilometrirajoitusta koskevan asian (§ 23, 16.11.2021). 

Kirjelmä on liitteessä 1/§21 24.3.2022. 

__________ 
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Henkilöstöjaosto  § 22 - 23   24.3.2022 

 

 

 

§ 22 Seuraavat kokoukset 

 - 28.4.2022 klo 9.30 
 - 31.5.2022 klo 9.30 
 __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 23 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30. 
 __________ 



   8.4.2022 

1 (2) 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Henkilöstöjaoston kokous  24.3.2022 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 11 – 12, 21 - 22 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 13 - 20 

 

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 8.4.2022 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


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstöjaoston pöytäkirja 
24.3.2022 klo 9.30 

 

LIITTEET 



      Henkilöstöjaosto 

          24.3.2022, § 14 

 

Paikallinen sopimus ensihoidon työaikajärjestelyistä 
 
 
1§ Sopijaosapuolet 
 
 Pohjanmaan hyvinvointialue ja Tehyn Vaasan keskussairaalan ammattiosasto 914 ry. 
 
2§ Sopimuksen tarkoitus 
 

Tällä sopimuksella sovitaan yleistyöajan tasoittumisjakson pituudesta, vuorokautisesta säännöllisestä 
työajasta, vuorokausilevosta sekä lisä- ja ylityön korvaamisesta SOTE-sopimuksen III luvun 
määräyksistä poiketen. 

 
3§ Soveltamispiiri 
 

Sopimusta sovelletaan Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksessa oleviin ensihoidon 
kenttäjohtajiin ja heidän työpareihinsa.  

 
 
4§ Säännöllisen työajan pituus ja tasoittumisjakso  
 

Työvuoron pituus on pääsääntöisesti enintään 13 tuntia vuorokaudessa ja säännöllinen viikkotyöaika 
keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia 3-6 viikon ajanjaksossa (tasoittumisjakso). Keskimääräisestä 
viikkotyöajasta johtuen liukuvaa työaikaa ei sovelleta. 

 
 
5§ Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset 
  

Ylityöt (suunnitellun työvuoron ulkopuolella tehty työ) lasketaan aina vuorokautisena. Yövuorossa 
vuorokauden vaihtuminen ei katkaise ylityökertymää. Ylityökorvaus on 50 % kahdelta ensimmäiseltä 
suunnitellun työvuoron ylittävältä ylityötunnilta ja 100 % korotettu tuntipalkka seuraavalta 
ylityötunnilta. Alle 13 tunnin työvuorojen ylityöraja on työvuoroluettelon merkitty tuntimäärä, 
kuitenkin vähintään 8 tuntia. 
 
Jos kenttäjohtaja tai kenttäjohtajan työpari työnantajan aloitteesta tekee ylimääräisen työvuoron, 
maksetaan hänelle 70 euron hälytysraha. Arkipyhisin ja kesäkuukausien viikonloppuina maksetaan 
korotettu hälytysraha kuntayhtymän yleisten periaatteiden mukaisesti (90 e). 
 
Yötyökorvaus on 40 % korottamattomasta tuntipalkasta. 
 
Muilta osin noudatetaan SOTE-sopimuksen III luvun määräyksiä. 

 
 
6§ Lepoajat 
 

Viranhaltijalle annetaan jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana vähintään 11 
tunnin keskeytymätön lepoaika. 
 
Työvuoron kestäessä yli 10 tuntia, viranhaltijalla on oikeus pitää 2 päivittäistä lepotaukoa sekä 2 
kahvitaukoa. 
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Koska työaikaan kuulumattoman ruokailutauon järjestäminen ei työtehtävien laadun vuoksi ole 
mahdollista, viranhaltijalla on tilaisuus aterioida työaikana. 
 
Muilta osin lepoaikojen antamisessa noudatetaan SOTE-sopimuksen III luvun määräyksiä. 
 

 
7§ Sopimuksen muut ehdot 
 

Vuosilomapäivä ja arkipyhä lyhentävät työaikaa kokoaikatyössä SOTE-sopimuksen ohjeen mukaan 7 
tuntia 39 minuuttia päivässä.  

 
Kun työaikakorvaus annetaan vapaa-aikana, se pääsääntöisesti annetaan kokonaisina työvuoroina, 
mutta mikäli se ei ole mahdollista, voidaan myös lyhentää työvuoroa. 

 
 
8§ Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
 

Sopimus on voimassa 1.4.2022 – 31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 
 
 
 
 
 
Vaasa, _____ /_____ 2022    Vaasa, _____ /_____ 2022 
 
 
____________________________   ____________________________   
Hans-Erik Lindqvist     Ann-Charlott Gröndahl 
henkilöstöjaoston puheenjohtaja   HR-johtaja 
Pohjanmaan hyvinvointialue    Pohjanmaan hyvinvointialue 
 
 
 
Vaasa, _____ /_____ 2022    Vaasa, _____ /_____ 2022 
 
 
____________________________   ____________________________ 
Johanna Kujanpää      Jaani Kujanpää  
ammattiosaston puheenjohtaja   pääluottamusmies 
Tehyn VKS ao 914 ry.     Tehyn VKS ao 914 ry.  
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Paikallinen sopimus lomarahan maksamisesta kesäkuussa 
 
 
 
Pohjanmaan hyvinvointialue ja kaikki ammattijärjestöt ovat sopineet, että lomaraha maksetaan 

kesäkuun palkanmaksun yhteydessä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen IV luvun 20. § poiketen. 

Lomarahan maksamis- ja laskentaperusteet noudattavat edelleen virka- ja työehtosopimuksen 18. 

pykälän määräyksiä. 

 

Sopimus on voimassa toistaiseksi. 

 

Sopimuksen irtisanomisaika on kaikille sopimuspuolille kolme (3) kuukautta. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

Etunimi Sukunimi  Etunimi Sukunimi 

Pohjanmaan hyvinvointialue  Pohjanmaan hyvinvointialue 

 

 

_________________________ _________________________ 

Etunimi Sukunimi  Etunimi Sukunimi 

TEHY   JUKO 

 

 

_________________________ _________________________ 

Etunimi Sukunimi  Etunimi Sukunimi 

JHL   JYTY 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
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Paikallinen sopimus pakollista harjoittelua suorittavien opiskelijoiden 

ohjaamisesta maksettavista palkkioista 

 

Sovellus  

Sopimusta sovelletaan Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöön, joka on nimetty ohjaajaksi 

ammattikorkeakoulussa tai toiseen asteen koulutuksessa oleville sosiaali- ja terveydenhuollon 

opiskelijoille, jotka suorittavat pakollista harjoittelujaksoaan. 

- Sopimusta sovelletaan Vaasan kaupungilta siirrettyyn henkilöstöön 1.1.2022 lähtien, ja sitä 

laajennetaan koskemaan koko hyvinvointialuetta 11.4.2022 lähtien. 

 

Ohjaajan palkkio 

Ohjaajalle maksetaan henkilökohtainen palkkio, joka on 

- 5 euroa/suoritettu ohjauspäivä (työvuoro) 

- 8 euroa/suoritettu ohjauspäivä (työvuoro), joka tapahtuu englanniksi (opiskelijan äidinkieli 

on jokin muu kuin suomi tai ruotsi) 

 

- Ohjauspalkkion voi saada yhdestä oppilasta kerrallaan. Jos opiskelijalla on kaksi osa-aikaista 
ohjaajaa á 4 tuntia, palkkio jaetaan niin, että kumpikin saa 2,50 euroa ohjauspäivältä.  

- Näyttökokeesta tai päättökokeesta, jossa lähihoitajat osoittavat ammattitaitonsa, 
maksetaan ohjauspalkkio, joka on 5 euroa päivältä. Yhden päivän aikana voidaan suorittaa 
useita näyttökokeita. 

- Alle neljä tuntia kestävästä ohjauksesta ei makseta palkkiota. 
- Opiskelijoista, jotka ovat palvelusuhteessa ja työskentelevät sijaisena, ei makseta palkkiota.  

 

Sopimuksen voimassaoloaika 

Sopimus on voimassa 1.4.–31.12.2022. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 
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Paikallinen sopimus lääkäreille maksettavasta kliinisen lisätyön 
korvauksesta jononpurun yhteydessä 
 
Sopimuksen tarkoitus 
Jononpurkua suoritetaan pääasiallisesti tilanteissa, jossa halutaan varmistaa, että polikliiniset hoitojonot pysyvät 
hoitotakuun puitteissa. Tämän lisäksi patologian ulkoisten/terveyskeskusten näytteiden tutkimukset, selektiiviset 
selkäleikkaukset ilta-aikaan sekä ulkokuntalaisten elektrofysiologiset tutkimukset korvataan lisätyösääntöjen mu-
kaisesti. 
  
Sopimuksen soveltaminen 

1. Työ tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella (38,45 t/v). Tehdystä lisätyöstä laaditusta selonteosta tulee 
ilmetä tutkimusten luonne, määrä ja työn ajankohta. 

2. Lisätyötä voivat tehdä lääkärit, jotka työskentelevät kokoaikaisina (38,45 t/v). 
3. Ennen kuin lisätyö aloitetaan, on hallituksen hyväksyttävä suunnitelma lisätyön perusteista, määrästä ja 

ajankohdasta. 
4. Lisätyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja asianomaisten lääkäreiden kanssa tehtyyn sopimukseen. 

 
 
Korvausperusteet  
Korvausperusteena on potilas- tai tuntikohtainen euromäärä. Muita työaikakorvauksia ei makseta. 
 

 Erikoislääkäri Kokenut erikoistuva 
lääkäri 

Polikliininen vastaanotto   

     Kliininen perustutkimus 65,00 €/potilas 42,00 €/ potilas 

     Kontrollikäynti 47,50 €/ potilas 33,00 €/ potilas 

   

Gastroskopia 
     Tutkimus (sisältää kliinisen    
     arvioinnin) 

 
80,00 €/ potilas 

 
58,00 €/ potilas 

   

Echo 
     Sydämen ultraäänitutkimus 

 
105,00 €/ potilas 

 
76,50 €/ potilas 

     Sydämen ultraäänitutkimus +   
     kliininen arviointi 

130,00 €/ potilas 95,00 €/ potilas 

   

Sydämen elektrofysiologinen tutkimus 
(ulkokuntalainen) 

 
200,00 €/t 

 
- 

   

Kolonoskopia 235,00 €/ potilas 171,00 €/ potilas 

   

Neurologia 
     Erityisen vaativat käynnit, ensikäynnit,  
     45 minuuttia 

 
100,00 €/ potilas 

 
73,00 €/ potilas 

   

Neurologia, Botox 
     Kontrollikäynti (ilman hoitohenkilöstöä) 

 
73,00 €/ potilas 

 
53,00 €/ potilas 
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 Erikoislääkäri Kokenut erikoistuva 
lääkäri 

Onkologia   

     Aikaa vievä ensikäynti 96,00 €/ potilas 70,00 €/ potilas 

     Kliininen perustutkimus 60,00 €/ potilas 42,00 €/ potilas 

     Kontrollikäynti 47,50 €/ potilas 33,00 €/ potilas 

   

Silmä   

     Laser 42,00 €/injektio 21,00 €/injektio 

   

Anestesia   

     Selektiiviset selkäleikkaukset  
     ilta-aikaan 

500,00 €/ potilas 365,00 €/ potilas 

 
 
 
Työaika 

Työ järjestetään siten, että lepoajat voidaan antaa työaikalain säännösten, lääkärisopimuksen sekä kunnallisen 

yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. 

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtosanominen 

Sopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 
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Paikallinen sopimus hoitohenkilöstön korvauksista avohoidon 
jononpurun yhteydessä 
 
Sopimuksen tarkoitus 
Jononpurkutyötä tehdään pääasiallisesti tilanteissa, joissa halutaan varmistaa, että polikliinisissa 
hoitojonoissa toteutuvat hoitotakuun määräajat.  
  
Sopimuksen soveltaminen 
Sopimusta sovelletaan sekä määräaikaiseen että toistaiseksi otettuun henkilöstöön.  
 
Vaihtoehdot hoitohenkilöstön työajan järjestämiseksi jononpurun yhteydessä 
 

1. Toiminta järjestetään ensisijaisesti normaalein työaikajärjestelyin, jolloin viikkotyöaika 
suunnitellaan vastaanottotoiminnan pohjalta. Säännöllinen työaika voidaan suunnitella ja 
toteuttaa iltavuorona. 

 
2. Jos jononpurku järjestetään ylityönä ja korvaus annetaan vapaa-aikana, ylityökorvaus annetaan 

niin, että se on 100 % ensimmäisestä ylityötunnista lähtien ottaen huomioon sen, että 
ylityökynnys on 8 tuntia tai 38,75 tuntia, jos työaika on viikkoylityötä. 

 
3. Jos työaikajärjestelyt eivät ole jononpurussa mahdollisia, maksetaan säännöllisen työajan 

ylittävältä työajalta palkkio, joka on 60 euroa tunnilta. Tuntipalkkion lisäksi ei makseta muita 
työaikakorvauksia, eikä korvausta voi muuntaa vapaa-ajaksi.  

 
Kohtien 2 ja 3 mukainen työ perustuu kunkin työntekijän kanssa tehtyyn sopimukseen. 
 
Työaika 

Työ järjestetään niin, että lepoajat voidaan antaa työaikalain ja SOTE-sopimuksen määräysten 

mukaisesti. 

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
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Paikallinen sopimus tukihenkilöstön korvauksista avohoidon 
jononpurun yhteydessä 
 
Sopimuksen tarkoitus 
Jononpurkutyötä tehdään pääasiallisesti tilanteissa, joissa halutaan varmistaa, että polikliinisissa 
hoitojonoissa toteutuvat hoitotakuun määräajat.  
  
Sopimuksen soveltaminen 
Sopimusta sovelletaan sekä määräaikaiseen että toistaiseksi otettuun henkilöstöön.  
 
Vaihtoehdot osastonsihteereiden ja välinehuoltajien työajan järjestämiseksi jononpurun yhteydessä 
 

1. Toiminta järjestetään ensisijaisesti normaalein työaikajärjestelyin, jolloin viikkotyöaika 
suunnitellaan vastaanottotoiminnan pohjalta. Säännöllinen työaika voidaan suunnitella illaksi. 

2. Jos työaikajärjestelyt eivät ole jononpurussa mahdollisia, maksetaan säännöllisen työajan 

ylittävältä työajalta palkkio, joka on 38 euroa tunnilta. 

 
Ylityön tekemisestä sovitaan kunkin työntekijän kanssa. 
 
Työaika 

Työ järjestetään niin, että lepoajat voidaan antaa työaikalain ja SOTE-sopimuksen määräysten 

mukaisesti. 

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta.
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Paikallinen sopimus jononpurun järjestämiseksi hammashuollossa 

 

Sopimuksen soveltaminen 

Sopimus koskee vakituisessa tai määräaikaisessa palveluksessa olevaa täyttä työaikaa tekevää 

kuukausipalkkaista henkilöstöä. Tämän sopimuksen mukainen työ on työntekijälle 

vapaaehtoista. 

Tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä joko ennen tai jälkeen oman työvuoron tai 

vapaapäivinä. Vuosilomalla tämän sopimuksen alaista työtä ei voi tehdä. 

Työaika ja korvaukset 

Hammashuollon jonon purkuun liittyvää työtä voidaan tehdä arkisin ja viikonloppuisin 

työntekijän säännöllisen työajan lisäksi. Arkipäivinä tämän sopimuksen mukaista työtä voi 

tehdä klo 16.00 – 21.00 välillä ja viikonloppuisin klo 8.00 – 21.00 välillä. Työssä noudatetaan 

työaikalakia vuorokausilevon suhteen (TaL 872 / 2019, luku 6 § 25, LS 2020 - 2021, luku 3 § 5) 

ja Kvtes:n ja lääkärisopimusen määräyksiä viikkolevon toteutumisesta (Kvtes 2020 – 2021, luku 

3, § 24 ja LS 2020 – 2021, luku 3 § 6). Lepoaikojen jäädessä vajaaksi ne korvataan työntekijälle 

vastaavalla aika- tai rahakorvauksella SOTE-sopimuksen ja Lääkärisopimuksen määräysten 

mukaisesti. 

Tämän sopimuksen alainen työ korvataan käyttäen perusteena työntekijän tehtäväkohtaisen 

palkan mukaista tuntipalkkaa korotettuna seuraavilla kertoimilla 

Arkisin ma-pe kertoimella   2,00 

Lauantaisin kertoimella   2,50 

Sunnuntaisin ja arkipyhinä kertoimella 3,00 

Hammaslääkäreille maksetaan Lääkärisopimuksen mukaiset kliinisen lisätyön toimenpide- ja 

käyntipalkkiot. 

Yllä olevat korvaukset pitävät sisällään kaikki työaikakorvaukset (ylityö, lauantai, sunnuntai, 

ilta). Muita korvauksia ei makseta. 

Ellei työntekijä saavu työvuoroon, tämän paikallisen sopimuksen mukaisia korvauksia ei 

makseta. Korvaukset maksetaan tosiasiallisesti tehtyjen tuntien mukaan. 

Kokonaistyöajan kertymisen seuranta 

Työnantaja seuraa työntekijän kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti 

(TaL 872 / 2019, luku 7 § 32). Työntekijän työaika kokonaisuudessaan ei saa ylittää keskimäärin 

48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana. 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.4.2022 – 31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) 

kuukautta. 
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Bilaga – Liite 
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1. Lukijalle 
 

Raporttiin on koottu Vaasan sairaanhoitopiirin 

henkilöstöä koskevat keskeisimmät mittarit ja 

tunnusluvut. Henkilöstömäärä väheni hieman, kun 

taas henkilötyövuosien määrä kasvoi.  

Covid-19-pandemia vaikutti toimintaan koko vuoden 

ajan. Pandemia aiheutti haasteita paitsi päivittäiseen 

hoitotyöhön myös kehittämiseen, koulutukseen ja 

rekrytointiin. 

Vuotta 2021 leimasivat valmistelut, joita tehtiin 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään 

siirtymiseksi. Valmistelut näkyivät myös 

rekrytoinnissa.    

Raportissa kerrotaan myös panostuksista 

henkilöstön hyvinvointiin ja muusta vuoden aikana 

tehdystä henkilöstötyöstä. Kaksikielisyys muodosti 

edelleen yhden painopistealueista, ja vuonna 2020 

kehitetyn kielitestin suullisen ja kirjallisen osion 

suorittajien määrä kasvoi.
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2. Henkilöstö lukuina 

 
Virat ja toimet 
 

Vuoden 2021 lopussa virkojen ja toimien 
kokonaismäärä oli 1 896, edellisvuoteen verrattuna 
lisäystä oli 27. Kokoaikaisten virkojen ja toimien 

prosentuaalinen osuus oli 91 % ja osa-aikaisten 9 %, ja 
ne ovat pysyneet samoina kuin edellisvuonna. Lisäksi 
seitsemän lääkärinvirkaa oli perustettu sivutoimisina.  

 

Henkilöstömäärä 
 

Vuoden 2021 henkilöstötilastosta nähdään, että 

henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa            

2 050 henkeä eli vain kahdeksan vähemmän kuin 

edellisvuonna. Kaksi suurta hankeorganisaatiota 

(asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja Aster-

potilastietojärjestelmä) sekä hyvinvointialueen 

valmistelu näkyvät henkilöstötilastossa hallinto-

henkilöstön määrän lisääntymisenä 27 hengellä.  
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HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2017-2021

Virat ja toimet 2020–2021 (31.12.2021) 

    2020 2021 

  
2019 2020 2021 

Koko-
aikaiset 

Osa-
aikai-

set 

Sivu-
toimi 

Koko-
aikaiset 

Osa-
aikai-

set 

Sivu-
toimi 

Lääkärit 235 239 241 224 10 5 224 10 7 

Hoitohenkilöstö 1 305 1 183 1 194 1 064 119   1 081 113  

Tutkimushenkilöstö 289 277 286 246 31   253 33  

Hallintohenkilöstö 84 89 92 88 1   91 1  

Huoltohenkilöstö 84 81 83 80 1   82 1  

Yhteensä 1 997 1 869 1896 1 702 
16

2 
5 1 731 158 7 

Muutos 6 - 128 27 - 107 - 21   29 -4  



 
 

4 
 

 
 

Määräaikaisen ja toistaiseksi otetun henkilöstön määrä 2017–2021 (31.12.) 

      

 2017 2018 2019 2020 2021 

      

Lääkärit 216 226 228 235 231 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 120 119 116 119 118 

Määräaikainen palvelussuhde 96 107 112 116 113 

Hoitohenkilöstö 1 319 1 405 1 443 1 329 1 296 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 1 149 1 205 1 221 1 123 1 126 

Määräaikainen palvelussuhde 170 200 222 206 170 

Tutkimushenkilöstö 277 308 306 297 299 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 249 265 263 248 249 

Määräaikainen palvelussuhde 28 43 43 49 50 

Hallintohenkilöstö 105 96 99 118 145 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 98 89 92 97 117 

Määräaikainen palvelussuhde 7 7 7 21 28 

Huoltohenkilöstö 304 86 83 79 79 
Toistaiseksi voimassa oleva 
palvelussuhde 259 76 75 76 77 

Määräaikainen palvelussuhde 45 10 8 3 2 

Yhteensä 2 221 2 121 2 159 2 058 2 050 

Virka- ja työsopimussuhteiden välisessä jakaumassa 
on tapahtunut hienoinen muutos edellisvuoteen 
verrattuna. Virkasuhteessa olevien osuus väheni 
yhdellä prosentilla, kun taas työsopimussuhteessa 
olevien osuus kasvoi vastaavasti yhdellä prosentilla. 

Työsopimussuhteessa 
1 610 (79%) 

Virkasuhteessa 
440 (21%) 
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Henkilötyövuodet 

 

Henkilötyövuosien määrä kuvaa yleisesti ottaen 

henkilöstövahvuutta paremmin, sillä henkilötyö-

vuosiin lasketaan jokainen palveluksessaolopäivä ja 

niissä huomioidaan myös työaikaprosentit. 

Henkilöstöresurssien seuranta henkilötyövuosina 

(palveluksessaolopäivät–poissaolopäivät/360) 

osoittaa, että henkilötyövuosien määrä kasvoi 16:lla 

edellisvuoteen verrattuna.  Suurinta kasvu oli 

hallinnossa (21 henkilötyövuotta), ja myös 

hoitohenkilöstön henkilötyövuosien määrä kasvoi 

jonkin verran (3 henkilötyövuotta). Muissa ryhmissä 

henkilötyövuosien määrä väheni. 

 

 

Poissaolot 

Henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna runsaalla kahdella päivällä 
per työntekijä (laskettu henkilöstömäärän 31.12.2021 
mukaan). Suurin prosentuaalinen vähennys tapahtui 
kategoriassa työtapaturmasta johtuvat poissaolot, 
jotka vähenivät 53,3 %, kun ne edellisvuonna olivat 
kasvaneet 37,9 %.  Perhevapaista johtuvien 
poissaolopäivien määrä pysyi jokseenkin samana, kun 
luku suhteutettiin henkilöstömäärään 31.12.2021. 

 

 

Toisin kuin vuonna 2020, jolloin suurimman osan 
vuotta oli alhainen sairauspoissaolokynnys covid-19-

pandemian vuoksi, terveysperusteisten poissaolojen 
osuus kasvoi suhteessa koko organisaation 
palveluksessaolopäiviin 0,5 %.     
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HENKILÖTYÖVUODET 2021-2022

Hallintohenkilöstö Hoitohenkilöstö Huoltohenkilöstö Lääkärit Tutkimushenkilöstö

Yhteensä

1833

1817

Poissaolopäivät (kalenteripäivät) suhteessa 
henkilöstömäärään 2020–2021 (31.12.) 

  2020 2021 

Kuntoutustuki 1,7 1,2 

Perhevapaa 21,9 21,9 
Terveysperusteinen 
poissaolo 14,7 16,8 

Työtapaturma 0,3 0,1 

Vuosiloma 37,7 37,2 

Muu 11,0 12,7 

Yhteensä 87,3 89,9 
Terveysperusteisten poissaolojen 

osuus suhteessa koko organisaation 

palveluksessaolopäivien määrään 
 

2021: 4,44 % 
2020: 3,91 % 
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Palvelusaika ja eläkkeelle siirtyneet 

  

Keskimääräisessä palvelusajassa ei tapahtunut 

vuonna 2021 muutoksia, ei määräaikaisen eikä 

toistaiseksi otetun henkilöstön osalta. Keski-

määräinen palvelusaika lyheni hieman ja oli 10,7 

vuotta, kun se edellisvuonna oli 11,1 vuotta.  

 

Eläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuosina 
pienentynyt, ja suuntaus jatkui myös vuonna 2021. 
Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 34 henkeä ja 1 
työntekijälle myönnettiin työkyvyttömyyseläke.  

 

 

 

 

   

Eläkepäätökset 2016–2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Vanhuuseläke 57 42 32 33 34 

Osa-aikaeläke           

Työkyvyttömyyseläke 2 4 4 1 1 

Osatyökyvyttömyyseläke 11 4 5 8  

Varhennettu 
vanhuuseläke 

    1     

Yhteensä 70 50 42 42 35 

Palvelussuhteen keskimääräinen kesto 

toistaiseksi otetulla henkilöstöllä (31.12.2021) 

Ammattiryhmä 
Keskimääräinen 

palvelusaika 
vuosina  

  

Lääkärit 10,2 

Hoitohenkilöstö 12,8 

Tutkimushenkilöstö 12,7 

Hallintohenkilöstö 13,2 

Huoltohenkilöstö 15,0 

Yhteensä 12,6 

Eläkkeelle siirtyneet 2021 

Ammattiryhmä Lukumäärä 

  

Lääkärit 2  

Hoitohenkilöstö 24 

Tutkimushenkilöstö 7 

Hallintohenkilöstö 0 

Huoltohenkilöstö 1 

Yhteensä 34 
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Ikäjakauma 
 

 

Henkilöstön keski-ikä nousi tällä kertaa, kun se viime 
vuosina on ollut laskusuunnassa. Tilastot osoittavat, 
että lääkäreiden ja hoitohenkilöstön keskimääräinen 
ikä oli yhä keskiarvoa alhaisempi, kun taas tutkimus-, 
huolto- ja hallintohenkilöstön oli keskiarvoa 
korkeampi. 

Toistaiseksi otetun henkilöstön keski-ikä oli pysynyt 
melkein samana, kun taas määräaikaisen henkilöstön 
keski-ikä oli noussut hieman. Tämä tarkoittaa sitä, että 
määräaikaisen henkilöstön keskimääräinen ikä oli 
noin 10 vuotta alhaisempi kuin toistaiseksi otetun 
henkilöstön.  

 

 

Keski-ikä nousi kaikissa ryhmissä tutkimus-
henkilöstöä lukuun ottamatta. 

 

 

 

Henkilöstön ikäjakauma pysyi jokseenkin samana kuin 

edellisvuonna. Ainoa muutos oli se, että ikäryhmään 

60+ kuuluvien osuus kasvoi yhdellä prosentilla, kun 

taas alle 30-vuotiaiden osuus pieneni vastaavassa 

määrin. Aiempien vuosien tapaan suurin osa 

henkilöstöstä oli yli 40-vuotiaita (60 % koko 

henkilöstöstä).  
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Sukupuolijakauma 
 

Organisaation sukupuolijakaumassa tapahtui pieni 
muutos vuonna 2021, kun miesten osuus kasvoi 
yhdellä prosentilla ja naisten laski saman verran. 
Sukupuolijakauma pysyi kaikissa ammattiryhmissä 
ennallaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielijakauma 
 

Henkilöstön kielijakauma pysyi samana kuin 
edellisvuonna. Suomea äidinkielenään puhuvan 
henkilöstön osuus kasvoi vuoden 2020 aikana yhdellä 
prosentilla ja ruotsia äidinkielenään puhuvan 
henkilöstön osuus pieneni saman verran. Vuonna 2019 
tapahtui vastaava muutos päinvastaiseen suuntaan. 
Jotain muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia 
äidinkielenään puhuvan henkilöstön osuus oli 3 % eli 
se oli pysynyt ennallaan. 

 

 

 

  

Suomi
53 %

Ruotsi    
44 %

Muut kielet
3 %

Kielijakauma 31.12.2020
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Prosentuaalinen sukupuolijakauma ammattiryhmittäin (31.12.2021) Miehet Naiset

Miehet
19%
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Sukupuolijakauma 31.12.2021
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2. Palkkakulut 
 

Palkkakulut olivat yhteensä 89,5 miljoonaa euroa 

vuonna 2021. Edellisvuoteen verrattuna nousu on 

aivan marginaalinen (2020: 89,4). Ammattiryhmien 

välinen jakauma on suurin piirtein sama kuin 

edellisvuonna. 

Ulkopuolisille lääkäreille maksetut palkat ja palkkiot 

nousivat edellisvuoteen verrattuna, ja niitä maksettiin 

yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (2020: 1,95 miljoonaa 

euroa).  

Ostettujen lääkäripalveluiden kulut kasvoivat 4,36 

miljoonasta eurosta 4,89 miljoonaan euroon, nousua  

 

oli 12 %. Ulkopuolisista lääkäreistä, toisin sanoen 

ostopalvelulääkäreistä, päivystyslääkäreistä ja 

ostetuista lääkäripalveluista koituneet kulut osoittivat, 

että lääkäripula oli edelleen tosiasia.  

Toinen yleiskorotus palkkoihin työehtosopimus-

kaudella 1.4.2020–31.8.2021 tehtiin 1.4.2021. Korotus 

oli 1,00 %. Myös palkkaluvun mukaisia 

henkilökohtaisia lisiä korotettiin kunkin alan 

yleiskorotuksen mukaisesti. 

Sopimuskauteen sisältyi myös paikallinen 

järjestelyerä, joka maksettiin 1.4.2021. Erä oli 0,8 % 

KVTES:n palkkasummasta. 

 

 

 

 

3. Työ ja kehittäminen haastavina aikoina 
 

Pandemia ja organisaatiomuutos 
leimasivat vuotta 2021 

Hyvinvointialueen rakentaminen vaati vuonna 2021 
erittäin laaja-alaista kehitystyötä muun muassa 
hallinnolta. 

Pandemian vuoksi työtä ja työmenetelmiä jouduttiin 
edellisvuoden tapaan sopeuttamaan olosuhteiden 
mukaisiin vaatimuksiin. Ohjeita varovaisuudesta 
noudatettiin, ja henkilöstö teki mahdollisuuksien 
mukaan etätyötä. Kokoukset ja koulutukset 
järjestettiin etäyhteydellä.  

Vetovoimainen työpaikka ammattilaisille 
 

26 %

11 %
54 %

6 %
3 %

Palkkakulut 2021 (31.12)

Lääkärit Tutkimushenkilöstö Hoitohenkilöstö Hallintohenkilöstö Huoltohenkilöstö
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Jotta sairaala olisi vetovoimainen työpaikka 
ammattilaisille, haluamme tarjota työntekijöille ja 
viranhaltijoille työtä toistaiseksi voimassa olevassa 
palvelussuhteessa. Tavoitteena on, että vähintään 
86 % sairaalan kaikista viroista ja toimista olisi 
vakinaisia.  

Vuoden 2021 tilaston mukaan niiden osuus oli runsaat 
82 % (2020: 81 %). Sekä toistaiseksi otetun että 
määräaikaisen hallintohenkilöstön määrä kasvoi, kun 
henkilöstöä rekrytoitiin erilaisiin hankkeisiin tulevan 
hyvinvointialueen kehittämistyötä varten. 
Laboratoriotoiminnan siirtäminen ulkopuoliselle 
yhtiölle vaikutti sekin kielteisesti vakinaisen 
henkilöstön määrään. Sen sijaan huoltohenkilöstön 
tilanne kehittyi myönteiseen suuntaan, sillä vakinaisen 
henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 97,4 %.    

Uutta sopimusrintamalla 
 
SOTE-sopimus 

Sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimus 
(SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Ensimmäinen 
SOTE-sopimus on voimassa 1.9.2021–28.2.2022. 

Lomarahavapaa 

Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen 
(1.4.2020–28.2.2022) sisältyy uusi kohta, joka 
mahdollistaa sen, että työnantaja ja 
työntekijä/viranhaltija voivat keskenään sopia 
lomarahan tai sen osan vaihtamisesta vapaaksi. 
Henkilöstöjaosto päätti, että lomarahavapaata voidaan 
antaa enintään 10 päivää. 

 

3. Kaksikielisyys – rikkaus 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 23 kielikurssia, 
joista 15 ruotsia, 7 suomea ja 1 englantia opiskeleville. 
Kieltenopetusta järjestettiin 77,6 koulutuspäivää, ja 
opetukseen osallistui yhteensä 75 henkeä. Enemmistö 
osallistujista oli lääkäreitä ja hoitohenkilöstöä. 
Koronatilanteen vuoksi suurin osa kursseista 
järjestettiin etäyhteydellä Teamsissa. 

Sairaalan sisäinen kielitesti 

Oma kielitesti päätettiin ottaa käyttöön, koska yleiset 

kielikokeet koettiin usein vaikeiksi sen vuoksi, että 

niissä käsitellään yleisiä aiheita eikä niinkään hoitoon 

liittyviä aiheita ja tilanteita. Sairaalan kielitesti 

painottuukin sairaanhoidossa käytettävään ruotsiin ja 

suomeen.  

Testi on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöstölle, jolta 

puuttuu virallinen todistus kielitaidosta. Testi koostuu 

suullisesta ja kirjallisesta osiosta, ja arvioinnissa 

noudatetaan yhteisiä eurooppalaisen kielitaidon 

viitekehyksiä.  

Vuoden 2021 aikana vastaanotettiin 88 suoritusta 

(suullisia ja kirjallisia suorituksia), joista 5 hylättiin. 

Jotkut osallistujista suorittivat vain yhden osion 

(suullisen tai kirjallisen) ja jotkut suorittivat 

molemmat osiot.   Sisäisen kielitestin suorittajat 

kuuluivat seuraaviin ammattiryhmiin: sairaanhoitaja, 

lähihoitaja, sihteeri, välinehuoltaja ja lisäksi oli joitakin 

huollon henkilöstöön kuuluvia työntekijöitä.
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4. Rekrytointi 

Rekrytointia kahteen organisaatioon 

 

Vuosi 2021 merkitsi edelleen haasteita rekrytoinnille.  

Pandemian vuoksi rekrytointitapahtumia ei 

järjestetty.  

Sairaanhoitopiirin rekrytoinnista voidaan yleisesti 
todeta, että hakijoiden määrä avoinna ollutta paikkaa 
väheni edellisvuoteen verrattuna. Lukuja on vaikea 
verrata edellisvuoteen, sillä uusia työntekijöitä 
rekrytoitiin myös uudelle hyvinvointialueelle. Tätä 
kirjoitettaessa on osa vuonna 2021 aloitetuista 
rekrytointiprosesseista vielä kesken. 

 

 

 

 

Avoimeksi 
julistettujen paikkojen 
määrä kasvoi 69 % ja 
hakijoiden määrä 34 %. Noin 25 % 
avoimeksi julistetuista paikoista koski 
hyvinvointialuetta. Koko hakijamäärästä 27 % haki 
hyvinvointialueen avoimiin paikkoihin. 

 

5. Hyvinvoiva henkilöstö

Panostukset hyvinvointiin poikkeavissa 
olosuhteissa 

Sairaalassa on jo muutaman vuoden ajan toiminut 
moniammatillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on 
kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Pandemian 
vuoksi toimenpiteitä ei edelleenkään voitu toteuttaa 
suunnitelmien mukaisesti, vaan niitä jouduttiin 
mukauttamaan vallitseviin olosuhteisiin. 

Henkilöstön hyvinvointitutkimus 2021 

Sairaanhoitopiiri osallistuu joka toinen vuosi 
Työterveyslaitoksen järjestämään hyvinvointi-
kyselyyn, johon vuonna 2021 vastasi 58 % VSHP:n 
henkilöstöstä (2019: 64 %). 

Yleisesti voidaan todeta, että Vaasan 
sairaanhoitopiirin tilanne on edelleen aika hyvä 
suhteessa muihin kyselyyn osallistuviin 
organisaatioihin. 

Vastanneista 73,3 % kokee työnsä mielekkäänä (2019: 
74,1 % ja 2017: 68,6 %). Suurempi osa kyselyyn 
vastanneista ovat ilmoittaneet, että yksilökeskusteluja 
on käyty (2021: 76,3 % ja 2019: 71,4 %). 

Omaa työnantajaa suosittelisi ystävilleen 69,1 % 
(2019: 75,5 %) mikä on korkeampi verrattuna kaikkiin 
kyselyyn vastanneisiin (64 %). Työyhteisöjen 
toimivuus on pysynyt hyvänä. 

Työpaineet ovat jatkuvasti kasvaneet. Niitä 
kokeneiden osuus 45,8 % vuonna 2021 (38,5 % v. 
2019). Yli puolet vuoden 2021 vastanneista kertoi 
harkinneensa työnantajan vaihtoa (2021: 54,9 % ja 
2019: 48,6 %).  

68,5 % uskoi nyt jatkavansa työssä eläkeikään, kun 
tällaisten osuus oli neljä vuotta aiemmin selvästi 
suurempi 76,6 %. Tämä on kuitenkin parempi kuin 
kaikkien organisaatioiden vastaukset (2021: 62 % ja 
2017: 72 %). 

Henkilöstöä huomioitiin lahjojen ja huumorin 
muodossa  

Henkilöstöjaosto päätti panostaa henkilöstön 
hyvinvointiin niin, että työntekijöille jaettiin 
lahjakortti, joka oikeutti ostamaan kenkäparin jostakin 
alueen urheiluliikkeistä. Työnantaja halusi näin 
osoittaa arvostuksensa ja kiittää koko henkilöstöä sen 
tekemästä työstä haastavana pandemia-aikana. 
Lahjakortti sai erittäin myönteisen vastaanoton. 

Toinen panostus hyvinvointiin oli André Wickströmin 
huumoripitoinen esitys Sellaista elämä on!, joka 
julkaistiin intranetissä. Kaikki saivat katsoa esityksen 
työaikana 6.–26.4.2021. 

Joulun alla yksiköihin lähettiin joulukori, jossa oli 
glögiä, joulutorttuja ja hedelmiä. 

 

Avoimia paikkoja         Hakijoita yhteensä 
         yhteensä          

      493   2000 
    (2020:  292)    (2020:  1495) 

 Hakijoita 
per paikka 

4,06 
(2019: 5,11) 
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Tykytoiminta  

Vuonna 2021 työntekijät saivat käyttää työaikaa 
tykytoimintaan 3,5 t/työntekijä/vuosi. Toiminnassa 
painotettiin yhteishengen luomista. Lähtökohtana oli, 
että henkilöstö tekisi jotakin yhdessä. Erilaisia fyysisiä 
aktiviteetteja suositeltiin, mutta myös muunlaista 
toimintaa sai järjestää. Tykytoiminta voitiin myös 
yhdistää teema- tai suunnittelupäiviin. 

Tykytoimintaan oli sairaalatasolla budjetoitu 20 000 
euroa ja yksikkötasolla 30 000 euroa. 

Pandemia vaikeutti kuitenkin edelleen toiminnan 
järjestämistä ja vuoden lopussa voitiin todeta, että 
yksiköt olivat pystyneet mukauttamaan ja 
toteuttamaan tykytoimintaa eri laajuuksissa. 

Rokotuksesta Kiitos että välität -seteli 

Henkilöstöä kannustettiin edellisvuoden tapaan 

rokottautumaan kausi-influenssaa vastaan antamalla 

palkkio Kiitos että välität -setelin muodossa. Seteli 

oikeutti maksuttomaan lounaaseen ruokasalissa tai 

kahviin ja pikkupurtavaan kahvilassa. Seteleiden 

saamista arvostettiin. 
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