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Henkilöstöjaosto § 46 - 47 22.6.2022

§ 46 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ:

§ 47 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi.

HJ:
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Henkilöstöjaosto § 26 25.3.2021
Henkilöstöjaosto § 47 21.9.2021
Henkilöstöjaosto § 48 22.6.2022

§ 26 Hoidon palveluyksikkö 2 / Psykiatrian varahenkilöstö

Henkilöstöjaoston kokouksessa 27.8.2020 käsiteltiin asiaa, joka koski psykiatrian
varahenkilöstössä työskentelevää viittä työntekijää. Sen lisäksi, että he työskentelisivät
psykiatrian palvelualueella sijaisina, he alkaisivat säännöllisesti kiertää erityisgeriatrian osastolla
ja vaativan kuntoutuksen osastolla. Osastot sijaitsevat maantieteellisesti eri paikassa, ja niiden
toiminta ja työn sisältö poikkeavat paljon psykiatrian toiminnasta. Jaosto päätti myöntää
työntekijöille määräaikaisen 100 euron kuukausittaisen erillispalkkion ajalle 1.9.2020–31.5.2021.

Henkilöstöjaoston päätös § 44/27.8.2020 on liitteessä
 1/§26 25.3.2021.

Virkamiestasolla on tuotu esiin, että tämä ei ehkä ole lopullinen ratkaisu äkkilähtijätoiminnan
järjestämiseksi tulevalla hyvinvointialueella. Tänä vuonna on kuitenkin edelleen tarvetta
psykiatrian varahenkilöstön laajennetulle sijaistoiminnalle. Olisikin luontevaa jatkaa nykyistä
väliaikaista käytäntöä vuoden loppuun saakka.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- määräaikainen 100 euron kuukausittainen erillispalkkio maksetaan
psykiatrian varahenkilöstöön kuuluvalle viidelle sairaanhoitajalle, jotka
kiertävät säännöllisesti erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen
osastoilla

- päätös on voimassa ajalla 1.6.–31.12.2021.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________

jatkuu
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Henkilöstöjaosto § 47 21.9.2021
Henkilöstöjaosto § 48 22.6.2022

§ 47 Hoidon palveluyksikkö 2 / Psykiatrian varahenkilöstö

Meillä on 31.12.2021 saakka voimassa väliaikainen järjestelmä, joka koskee varahenkilöiden
saamista psykiatrian yksiköstä erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen osastoille lyhyitä
poissaoloja varten. Osastot sijaitsevat eri paikassa kuin psykiatrian yksikkö ja työn sisältö on
poikkeava, miksi viidelle hoitajalle on myönnetty määräaikainen 100 euron kuukausittain lisä.
Tätä järjestelyä harkitaan uudelleen sitten, kun toiminta hyvinvointialueella alkaa.
Valmistelutyön tässä vaiheessa ei kuitenkaan olisi realistista laatia uusia toimintamalleja.
Työnjohto on arvioinut, että nykyistä järjestelyä on tarpeen jatkaa 30.6.2022 saakka.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että psykiatrian varahenkilöstössä
työskentelevälle viidelle työntekijälle, jotka työskentelevät säännöllisesti
myös erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen osastoilla, maksetaan
erillispalkkio, joka on 101 euroa kuukaudessa. Päätös on voimassa 30.6.2022
saakka.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________

Henkilöstöjaosto § 48 22.6.2022

§ 48 Hoidon palveluyksikkö 2 / palkkaus

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen nykyinen järjestely jatkuu, kunnes yksiköt ovat siirtyneet
H-taloon. Jaoston aikaisempaa päätöstä jatkettaneen 31.10.2022 saakka.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää jatkaa aikaisempaa päätöstä siten,
että sitä sovelletaan 31.10.2022 saakka. Korvausta tarkistetaan yleisellä
palkankorotuksella 1.6.2022 lukien.

HJ:
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Henkilöstöjaosto § 49 22.6.2022

§ 49 Palkkio hammaslääkäriopiskelijoiden ohjauksesta

Johtava hammaslääkäri Hanna Kangasmaa on lähettänyt kirjelmän, joka sisältää ehdotuksen
hammaslääketieteen opiskelijoiden ohjaajina toimiville hammaslääkäreille maksettavasta
korvauksesta. Ohjausta annetaan neljä vuotta opiskelleille opiskelijoille, jotka saavat toimia
hammaslääkärinä tilapäisesti. Ehdotuksessa todetaan, että kyseessä on vaativaksi katsottava
erillinen työtehtävä ja että ohjaajana toimivilla hammaslääkäreillä on vähemmän käyntejä ja siten
alemmat toimenpidepalkkiot.

Esitys liitteessä 1/§ 49 22.6.2022

Uuden lääkärisopimuksen mukaan mm. hammaslääkärien toimenpidepalkkioita uudistetaan
1.1.2023 lukien. Sitä taustaa vasten olisi luonnollista, että nyt tehtävä päätös olisi voimassa
31.12.2022 saakka.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää, että hammaslääketieteen
opiskelijoiden ohjaajina toimiville hammaslääkäreille maksetaan 300
euroa/kk. Palkkiota ei makseta lomien eikä palkattomien vapaiden ajalta.

HJ:
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Henkilöstöjaosto § 50 22.6.2022

§ 50 Tunnustus mittavasta esihenkilötyöstä keskijohtotasolla

Runsas ylimääräinen työ on ollut tunnusomaista hyvinvointialueen toiminnan alulle kaikille,
jotka työskentelevät esihenkilöasemassa ja vastaavat sekä toiminnasta että hallinnosta.
Esihenkilöt, jotka työskentelevät keskijohdossa, ovat olleet erityisen suuren työtaakan alla. Tähän
ryhmään kuuluvat pääasiassa ne johtavat viranhaltijat, jotka on rekrytoitu hyvinvointialueelle
muun muassa ylihoitajiksi, sosiaalihuollon keskijohtoon ja johtavaksi lääkäreiksi. He ovat olleet
hyvin keskeisessä roolissa organisaation aloitusvaiheessa. Heidän vastuualueensa kattaa koko
hyvinvointialueen, ja uusien toimintatapojen uudelleenjärjestely sekä uudet hallintojärjestelmät
ja menetelmät ovat vaatineet heiltä vahvaa omistautumista. Suuri osa selvitys- ja
koordinointityöstä on normaalin työn lisäksi kaatunut keskijohdon vastuulle. Lähiesihenkilöt
ovat lisäksi tarvinneet erityisen paljon tukea, opastusta ja apua ensimmäisen puolen vuoden
aikana.

Nämä viranhaltijat työskentelevät henkilöstöjaoston 2.12.2021 päivätyn päätöksen mukaisesti
itsenäisessä asemassa, miksi heihin sovelletaan KVTES:in III luvun 21 §:ää. Tämän takia heille §
21 mukaisesti ei makseta lisä-, yli-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntaityön korvauksia eikä
valmiuskorvauksia.

Muut esihenkilöt eivät kuulu tähän ryhmään, vaan heihin sovelletaan normaalia
työajanseurantaa. He voivat solmia tuntipankkisopimuksia ja saada lisä- ja ylityökorvauksia
työstä, jota he tekevät työnantajan aloitteesta. Lisäksi heille maksetaan muita työaikakorvauksia
ja esimerkiksi korvauksia sovituista ylimääräisistä työvuoroista.

Viranhaltijatasolla on käyty keskusteluja siitä, että keskijohdon esihenkilöiden tulisi saada
tunnustusta siitä ylimääräisestä työpanoksesta, jonka he ovat tehneet viimeisen puolenvuoden
aikana. Yhden viikon palkkaa vastaava korvaus voisi olla kohtuullinen summa. Ehdotuksen
kokonaiskustannus olisi noin 58 000 euroa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- keskijohtoon kuuluville esihenkilöille maksetaan yhden viikon palkkaa
vastaava korvaus siitä mittavasta työsuorituksesta, jonka he ovat tehneet
viimeisen puolenvuoden aikana

- korvausta ei makseta viranhaltijoille, joille maksetaan korvausta jonkun
muun päätöksen nojalla.

HJ:
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Henkilöstöjaosto § 51 22.6.2022

§ 51 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä
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Henkilöstöjaosto § 52 - 53 22.6.2022

§ 52 Seuraava kokous

§ 53 Kokouksen päättäminen
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