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§ 55 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

HJ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi. 

 

 

HJ:   
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§ 57 Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskeva ohje 

Hyvinvointialueen kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on sovellettu harkinnanvaraisia 

virka- ja työvapaita koskevaa ohjetta, jonka henkilöstöjaosto hyväksyi kokouksessaan 21.10.2021. 

Kuten nimikin kertoo, esihenkilöllä on harkintaoikeus kyseisen vapaan myöntämisen suhteen. 

Harkinnassa arvioidaan kokonaisuutta, kuten työntekijän tilannetta, henkilöstön saatavuutta, 

toimintatilannetta jne. Henkilöstöltä on tullut runsaasti palautetta osittaisten virkavapaiden eli 

osa-aikatyön säännöistä, joiden katsotaan olevan liian tiukkoja. Eräissä luovuttavissa 

organisaatioissa on ollut mahdollisuus vaihtelevampiin työaikaprosentteihin, ja nyt halutaan 

enemmän vaihtoehtoja kuin mihin tällä hetkellä on mahdollisuus. 

 

Työnantajan näkökulmasta sekä työajanseuranta että vuosilomakirjanpito vaikeutuvat, jos 

henkilöstön työaikaprosentit vaihtelevat. Tämä asettaa puolestaan vaatimuksia myös 

esihenkilöille, koska esim. vuosiloma on myönnettävä siten, että työpäiviä ja vapaapäiviä kuluu 

vuosiloman aikana samassa suhteessa kuin työviikon aikana. Ellei työssä olla joka päivä, vaan 

käytetään tasoittumisjärjestelmää, vaaditaan käytännössä, että Titanian työvuoroluettelot 

otetaan käyttöön useammissa henkilöstöryhmissä ja yksiköissä kuin tällä hetkellä. 

 

Nykyinen ohje sisältää myös säännön siitä, että esihenkilö voi hyväksyä osa-aikajärjestelyn 

enintään vuodeksi. Jos työntekijä haluaa jatkaa osa-aikatyössä, voidaan tehdä uusi työsopimus 

pienemmällä työaikaprosentilla. Linjauksen perusteena on se, että työnantajan on tarjottava 

ensisijaisesti vakinaista työtä, eikä se ole mahdollista, jos toimissa olevia työntekijöitä on pitkillä 

virkavapailla. Eräillä toimialoilla ja eräissä yksiköissä saattaa myös olla erittäin vaikeaa 

rekrytoida henkilöstöä määräaikaisiin palvelussuhteisiin. 

 

Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskevaa ohjetta on päivitetty siten, että se sisältää nyt 

enemmän osa-aikaprosentteja sekä mahdollisuuden työaikajärjestelyn pidentämiseen. 

Muutokset punaisella tekstillä.  

 

Harkinnanvaraisia virka- ja työvapaita koskeva päivitetty ohje liitteessä 1/§ 57 21.9.2022 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy päivitetyn ohjeen liitteen 

mukaisesti. 

 

HJ:  
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§ 58 Korvaus ylimääräisestä työvuorosta 

Henkilöstötilanne on ollut vuonna 2022 yleisesti tiukka henkilöstöpulan vuoksi. Ajoittain myös 

muut tekijät ovat vaikeuttaneet tilannetta entisestään. Vuoden alussa oli paljon 

sairauspoissaoloja covid-tilanteen vuoksi ja kevätkuukausina Tehy ja Super julistivat ylityö- ja 

vuoronvaihtokiellon. Kesällä jokainen työntekijä sai päättää, suostuiko ylityöhön tai 

vuoronvaihtoon. Kesää leimasivat niukat henkilöstöresurssit ja sijaispula siitä huolimatta, että 

osa yksiköistä suljettiin. 

 

Haavoittuvimpina aikoina henkilöstöjaosto on päättänyt määräaikaisista erityiskorvauksista, 

mm. korvauksesta, jota on maksettu työnantajan aloitteesta tehdyistä ylimääräisistä työvuoroista. 

Tarve on ollut suuri, ja 1.1.–14.8.2022 välisenä aikana on maksettu 10739 kertakorvausta, joiden 

kokonaiskustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa.  

 

Tehyn ja Superin ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa jälleen 1.9.2022 alkaen osana maassa 

meneillään olevaa työtaistelua. Siten tilanne vaikeutuu jälleen niin paljon, että ylimääräisestä 

työvuorosta maksettavaa korvausta tulisi harkita. Korvaukseksi ehdotetaan 150 euroa, mutta 

siten, että se maksetaan suhteessa työaikaprosenttiin. Jos työntekijä työskentelee esim. 50-

prosenttisesti, on kertakorvaus 75 euroa. 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää, että 

 

- työnantajan aloitteesta tehtävästä ylimääräisestä työvuorosta (vähintään

6 tuntia) maksetaan 150 euron kertakorvaus. Kertakorvauksen määrä

suhteutetaan työntekijän työaikaprosenttiin.

- ylimääräistä työvuoroa ei voi tehdä työntekijän vahvistetun vuosiloman

aikana.

- päätös on voimassa 22.9.2022–30.11.2022 tai enintään meneillään

olevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymiseen saakka.

 

HJ: 
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§ 59 Sisäiset luentopalkkiot 

Asiantuntijaorganisaatiossa, jonka toiminta-alue on laaja sekä toiminnallisesti että 

maantieteellisesti, on selkeä tarve henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen. Tämä johtaa mittavaan sisäiseen perehdytys- ja opetustoimintaan. Koulutusta 

järjestetään hyvinvointialueen eri yksiköissä ja eri tasoilla. Monissa ammattiryhmissä ja 

erityisryhmissä koulutetaan säännöllisesti koko hyvinvointialueen henkilöstöä. Toistemme 

kouluttaminen hyvinvointialueen sisällä katsotaan viranhaltijatasolla luonnolliseksi osaksi 

toimintaa. On tärkeää, että näissä yksiköissä työntekijöille varataan aikaa luentojen valmisteluun 

ja koostamiseen työaikana. Henkilöstölle korvataan mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut, esim. 

kustannukset matkoista koulutuksen järjestämispaikkakunnalle.  

 

Sisäisen koulutustoiminnan lisäksi hyvinvointialue voi järjestää myös valtakunnallista 

koulutusta, jossa on osallistujia koko maasta. Näiden koulutustilaisuuksien katsotaan olevan 

vaativampia luennoitsijoina toimiville työntekijöille, ja näissä tapauksissa olisi perusteltua 

maksaa kertakorvaus luentopalkkion muodossa. 

 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää seuraavista linjauksista 

 

- työntekijöiden pitäessä sisäisiä luentoja hyvinvointialueella korvataan 

työntekijälle mahdollisesti syntyvät lisäkustannukset. Tehtävää varten 

varataan työaikaa. 

- työntekijän pitäessä luennon valtakunnallisessa koulutustilaisuudessa, 

jonka järjestäjänä on Pohjanmaan hyvinvointialue, maksetaan 20–45 

minuutin pituisesta luennosta 200 euron luentopalkkio. Kaksinkertainen 

palkkio edellyttää, että luennon kesto on 90 minuuttia. 

 

HJ:  
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§ 60 Työpaikan päihdeohjelma 

Työpaikan päihdeongelmiin liittyvien asioiden käsittelyä varten on laadittu ohjelma. Ohjelma 

palvelee esihenkilöitämme tarjoamalla konkreettisia toimintamalleja ja kuvailemalla prosessin 

eri vaihtoehtoja. Kaikki hyvinvointialueella työskentelevät ovat velvollisia reagoimaan, jos 

ilmenee päihteisiin liittyviä ongelmia. Esihenkilöillä on viranhaltijavastuunsa ja työnjohdollisen 

roolinsa vuoksi erityinen velvollisuus näiden tapausten käsittelyyn. 

 

Ohjelma liitteessä 1/§ 60 21.9.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto keskustelee työpaikan päihdeohjelmasta ja 

hyväksyy sen liitteen mukaisesti. 

 

 

HJ:  
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§ 61 Henkilöstön koulutukseen osallistumista koskevan ohjeen päivittäminen 

Hyvinvointialueella on henkilöstöjaoston joulukuussa 2021 hyväksymä ohje, jossa säännellään 

henkilöstön koulutukseen osallistumisen ehtoja. Ohjeen nykyisessä versiossa todetaan, että 

työnantaja ei osallistu jatkokoulutuksen rahoitukseen eikä myönnä palkallista virkavapaata sitä 

varten, vaan työntekijällä on mahdollisuus hakea opintovapaata. 

 

Organisaation toimittua nyt kahdeksan kuukautta on esille otettu eräitä vanhojen 

organisaatioiden aikaisempia käytäntöjä ja viranhaltijatasolla on valmisteltu ohjeen päivitys. 

Ehdotukseen sisältyy työnantajan tuki 2-5 palkallisena virkavapaapäivänä, jotka voitaisiin 

myöntää tiettyä tutkintoon johtavaa jatkokoulutusta varten. Tämä koskee erikoistumistentin 

suorittavien lääkärien ja muun lisäkoulutusta suorittavan henkilöstön tenttiinlukuvapaata. 

Molemmat panostukset katsotaan panostukseksi henkilöstön osaamisen kehittämiseen, 

rekrytointiin ja työnantajakuvaan. 

 

Ehdotus henkilöstön koulutukseen osallistumista koskevan ohjeen päivitykseksi liitteessä 1/§ 61 

21.9.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy päivitetyn ohjeen liitteen 

mukaisesti. 

 

 

HJ:  
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§ 40 Palkkaharmonisoinnin 2022 valmistelu  

 

Vuoden 2022 talousarvioon on varattu noin 1,3 miljoonan euron (0,5 %) palkkamääräraha 

palkkaharmonisoinnin aloittamiseen. Palkkaharmonisointi on iso hanke, jonka arvioidaan 

hyvinvointialueen HR-työryhmän vetämien linjausten mukaisesti kestävän vielä kaksi vuotta. 

Alustavien suunnitelmien mukaan olisimme saaneet uudet työ- ja virkaehtosopimukset keväällä 

2022, ja myös sopimukset olisi huomioitu ja olisivat vaikuttaneet hyvinvointialueen 

palkkaharmonisointityöhön. Ensimmäisessä versiossa arvioitiin, että palkantarkistukset 

saataisiin valmiiksi kesäkuussa. Työmarkkinatilanne on nyt kuitenkin täysin auki eikä kukaan 

pysty sanomaan, milloin uusista työ- ja virkaehtosopimuksista päästään sopuun. Niinpä 

työnantajapuolella on yhdessä pääluottamusmiesten kanssa tarkistettu aikataulua niin, että 

palkantarkistukset pantaisiin täytäntöön 1.8.2022. 

 

Palkkahinnoittelu perustuu entisten organisaatioiden mallitehtäväkuvauksiin ja muutamiin 

poikkeuksiin niistä. Kuvaukset käydään läpi ja työn sisältö selvitetään, jotta voimme tehdä 

yhteiset mallitehtäväkuvaukset siltä osin kuin se on tarkoituksenmukaista. Työn kuluessa 

neuvotellaan ammattiliittojen kanssa hyvinvointialueen neuvotteluorganisaation mukaisesti. 

Asia tulee tämän jälkeen henkilöstöjaostolle, joka ottaa elokuussa kantaa lopulliseen jakoon. 

 

 

HRJ:   ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee tässä vaiheessa selonteon tiedoksi. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

 __________ 
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§ 62 Palkkaharmonisointi 1.8.2022 

Valmistelutyö on edennyt siten, että harmonisoinnin toteuttamisesta 1.8.2022 alkaen on nyt 

ehdotus. Työ on tehty HR-yksikön, resurssijohtajien ja eri tasojen esihenkilöiden välisenä 

yhteistyönä. Pääluottamusmiesten kanssa on käyty kolme neuvottelua. Useimmat kunkin 

toimialan ja sen ammattiryhmien harmonisointitarpeista on tunnistettu. Vanhan organisaation 

palkkaerojen perusteet on kartoitettu. Lisäksi on kartoitettu työaikoja ja eräitä erillisiä 

palkanlisiä. 

 

Suuret linjaukset ovat nyt selvillä. Työlle on ominaista harmonisoinnin aloittaminen laajalla 

rintamalla useissa ammattiryhmissä. Kaikki ammattiryhmät eivät ole mukana ensivaiheessa. 

Palkkaharmonisointi tulee valmiiksi vain muutamien henkilöstöryhmien osalta. Tavallisesti 

ammattiryhmille, joissa on samanlaiset työtehtävät ja työtilanne, vahvistetaan palkkataso, johon 

pienemmän palkan omaavien palkat korotetaan. Osalla ammattiryhmistä on saattanut olla 

aikaisemmissa organisaatioissaan sama palkkataso kuin jollakin toisella vertailuryhmällä. Nämä 

mahdolliset ketjureaktiot selvitetään ja arvioidaan myöhemmässä vaiheessa.  

 

Liitteessä 1/§ 62 21.9.2022 kooste palkankorotuksista, jotka ehdotetaan pantavan toimeen 

ensimmäisellä harmonisointikierroksella 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto  

- hyväksyy ehdotuksen ensimmäisen harmonisointikiintiön jakamiseksi 

- että palkantarkistukset maksetaan takautuvasti 1.8.2022 lukien 

 

HJ: 
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§ 63 Paikallinen sopimus hammaslääkäreiden päivystyskorvauksista 

Henkilöstöjaosto hyväksyi 16.11.2021 paikallisen sopimuksen hammaslääkäripäivystyksen 

järjestämisestä ja korvaustasoista. Sopimus tehtiin määräaikaisesti, ja se päättyy 30.9.2022. 

Hammaspäivystyksen järjestäminen on lakisääteinen velvollisuus laajan päivystyksen sairaalalle. 

Potilaita on hoidettu 1.1 – 30.6 849 kpl. 

 

Paikallinen sopimus liitteessä 1/§ 63 21.9.2022 

 

Korvaustaso noudattelee samaa tasoa kuin neljän vuoden takaiset tarjoukset, kun toiminta oli 

ulkoistettu. Nyt kilpailutuksessa todennäköisesti hintataso olisi huomattavasti korkeampi kuin 

nyt voimassa olevat korvaukset omana toimintana tuotetulla palvelulla. Paikalliset toimijat myös 

tuntevat paremmin alueen rakenteet, jatkohoitomahdollisuudet ja hoitolinjaukset. 

Laatu on parempaa, kun paikalla on oman alueen työntekijöitä; he myös vastaavat potilaiden 

jatkohoidosta. Tekemistä pystytään kontrolloimaan paremmin ja antamaan ohjeita 

”suunniteltujen” potilaiden suhteen. 

Päivystäjät ovat olleet nyt kovasti sitoutuneita asiaan ja halunneet jopa kehittää toimintaa 

sujuvammaksi. 

 

Päivystyksen hammaslääkäreille ja –hoitajille järjestetään koulutusta, jotta voitaisiin taata 

yhtenäiset käytännöt päivystyskriteerien ja toimintamallien suhteen. Tällaista emme voisi olettaa 

firman kautta tulevien työntekijöiden osalta. 

 

Nyt on luotu toimintamalli, miten suunniteltuja (ajanvarauksellisia) potilaita hoidetaan 

päivystysaikana. Päivystykseen avataan muutamia aikoja/ilta/viikonloppu, ja sinne ohjataan 

potilaita suusairauksien poliklinikalta. Tyypillisiä potilaita ovat kiireellistä hammashoitoa 

tarvitsevat, esim. syöpähoitoa, sydäntoimenpidettä tai proteesileikkausta odottavat. 

Hammashoitoon jonottaminen hidastaa hoitojen aloitusta. 

 

Korvaustason on oltava riittävä, jotta toimintaa voitaisiin jatkaa omana toimintana. Valtaosa 

hammaslääkäreistä on toimissa, jatkossa ainoastaan esimiehet ovat virkatehtävissä, eli 

päivystämistä ei voi edellyttää kuten virkamiehiltä. Hammashoitajista on alueella huutava pula, 

varsinkin kunnallisella puolella, oikea korvaustaso on toistaiseksi auttanut saamaan 

hammashoitajat kaikkiin vuoroihin. 

 

 

HRJ: ehdottaa että henkilöstöjaosto hyväksyy että paikallista sopimusta  

pidennetään ajaksi 1.10.2022-30.9.2023. Suun terveyden johtava 

hammaslääkäri antaa raportin suunnitellun toiminnan toteutumisesta 

vuoden 2023 ensimmäisessä hyvinvointialueen henkilöstöjaoston 

kokouksessa. 

 

HJ: 
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§ 64 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

- Tietoa työmarkkinatilanteesta 

- Tietoa palkanmaksusta 
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§ 65 Seuraava kokous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 66 Kokouksen päättäminen 
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