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Henkilöstöjaosto     § 26 - 27    23.11.2022 
 
 
 
 

§ 26 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  

_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 27 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  

 

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi. 

 

 

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Ray ja Nadja Suomela.  

_________ 
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Henkilöstöjaosto    § 15     27.10.2022 
Henkilöstöjaosto     § 28     23.11.2022 
 
 
 

§ 15 Panostaminen kaksikielisyyteen sekä kieltenopetusta ja kielitestiä koskevat linjaukset 

 

Kieltenopettaja Annika Backlund siirrettiin Vaasan sairaanhoitopiiristä Pohjanmaan 

hyvinvointialueelle, kun uusi kuntayhtymä muodostettiin. Kieltenopetuksella ja henkilöstön 

kielitaidon parantamisella oli sairaanhoitopiirissä suuri painoarvo. Vuonna 2021 kehitettiin lisäksi 

uusi oma kielitesti, jolla saattoi osoittaa käytännön valmiudet käyttää ruotsia tai suomea työssä. 

Testi oli tarkoitettu määräaikaisille työntekijöille, jotka eivät onnistuneet saamaan virallista 

todistusta kielitaidosta, mutta joilla kuitenkin oli työn edellyttämät kielitaidot. Olemme uutta 

hyvinvointialueorganisaatiota varten selvittäneet kielitestin ja kieltenopetuksen rakenteita, sillä 

henkilöstö on nelinkertaistunut ja alue on maantieteellisesti laaja. 

 

Painopiste olisi edelleen kieltenopetuksessa, jossa sovelletaan erilaisia kieltenoppimismenetelmiä. 

Toiminta koostuu eri ammattiryhmille räätälöidyistä opetuskokonaisuuksista, kielten oppimisesta 

tandem-menetelmällä sekä kielikoutsi-menetelmästä, jossa työtoveri toimii kielellisenä mallina. 

Kieltenopetuksesta voi tehdä aloitteen joko työntekijä itse tai esihenkilö. 

 

Hyvinvointialueella kaksikielisyys nähdään laatukysymyksenä, ja siksi osa opetuksesta on tähän 

saakka voitu järjestää työaikana.  

 

Sisäinen kielitesti on tarkoitettu lähinnä määräaikaisille työntekijöille, jotka ovat käyneet 

kielikursseilla tai muulla tavoin panostaneet kielitaitonsa parantamiseen. Testi on tarkoitettu niille, 

joilta puuttuu virallinen voimassa oleva kielitodistus ja jotka hakevat toimea. Tenttitilaisuudet 

rajoitetaan 1–2 kertaan kuukaudessa, ja jokin tilaisuuksista järjestetään Pietarsaaressa, Oravaisissa 

tai Närpiössä. 

 

Kieltenopettaja Annika Backlund kutsutaan kokoukseen kertomaan lähemmin kieltenopetuksesta 

ja kielitestistä. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää 

seuraavista linjauksista: 

 

- Työntekijät, joiden äidinkieli on ruotsi tai suomi, saavat käyttää enintään 30 

tuntia työajastaan kieltenopetukseen osallistumista varten. 

- Työntekijät, joiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi tai suomi, saavat käyttää 

kunkin kielen osalta enintään 50 tuntia työajastaan kieltenopetukseen 

osallistumista varten.  

- Kielitesti on maksuton. Se tehdään omalla ajalla, ja matkakorvauksia ei makseta. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen . 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 28     23.11.2022 
 
 
 
 

§ 28 Panostaminen kaksikielisyyteen sekä kieltenopetusta ja kielitestiä  

koskevat linjaukset 

 

Kieltenopettaja Annika Backlund on kutsuttu kokoukseen kertomaan hyvinvointialueen 

kieltenopetuksesta ja kielitestistä. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto keskustelee asiasta ja merkitsee selvityksen 

tiedoksi. 

 

 

HJ: merkitsi selvityksen tiedoksi HRJ:n ehdotuksen mukaisesti.   

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 29     23.11.2022 
 
 
 
 

§ 29 Paikallinen sopimus pidennetyistä työvuoroista 

Hyvinvointialuekuntayhtymässä on ollut voimassa paikallinen sopimus, joka mahdollistaa 

pidennettyjen työvuorojen käyttämisen jaksotyössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 

virka- ja työehtosopimuksen (Sote-sopimuksen) mukaan jaksotyössä voidaan suunnitella 

työvuoroja, jotka ovat tavallisesti enintään 10 tuntia pitkiä. Yövuoro voi kuitenkin olla 11 tuntia 

pitkä. Olemme saaneet neuvoteltua paikallisen sopimuksen työvuorojen pidentämisestä. 

Sopimuksen mukaan työntekijä voi sopia esihenkilönsä kanssa pidennetyn työvuoron tekemisestä. 

Järjestely perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijät voivat toivoa pitempiä työvuoroja esimerkiksi 

pitkien työmatkojen, päiväkotijärjestelyiden tai muiden syiden vuoksi. Järjestely edellyttää, että 

sen katsotaan olevan myös toiminnan ja henkilöstön kannalta tarkoituksenmukainen. 

Soveltamisohjeissa painotetaan, että pidennettyjen työvuorojen käyttö käsitellään yhteistoiminnan 

puitteissa ja että sopimuksen toteutumista seurataan yksikkötasolla.  

 

Ehdotus pidennettyjä työvuoroja koskevaksi sopimukseksi on liitteessä 1/§29 23.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto omalta osaltaan hyväksyy ehdotuksen 

pidennettyjä työvuoroja koskevasta paikallisesta sopimuksesta liitteen 1 

mukaisesti.  

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen sillä muutoksella, että vaihdetaan 

selvyyden vuoksi soveltamisohjeessa esiintyvä sanamuoto "sopimus" muotoon 

henkilökohtainen sopimus. 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 30     23.11.2022 

 

 

 

 

§ 30 Paikallinen sopimus työaikapankista  

Virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaan hyvinvointialue voi ottaa käyttöön työaikapankin 

sopimalla sen käyttöönotosta ja ehdoista pääsopimuksen mukaisella paikallisella työ- ja 

virkaehtosopimuksella. Työaikapankilla tarkoitetaan vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, 

joilla vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää pidettäväksi vapaana 

pidemmällä aikavälillä.  

 

Ammattijärjestöjen kanssa on päästy neuvottelutulokseen paikallisesta 

työaikapankkisopimuksesta. Sopimusta sovelletaan koko henkilöstöön lukuun ottamatta johtavia 

viranhaltijoita, joita työaikalaki ei koske. Työaikapankkisopimusta voidaan soveltaa itsenäisessä 

asemassa oleviin henkilöihin (keskijohto). Työaikapankkiin siirrettävien tuntien 

enimmäismääräksi on vahvistettu 80 tuntia. Sopimuksessa on määräykset siitä, mitä eriä pankkiin 

voidaan siirtää ja miten ne käytetään. 

 

Ehdotus paikalliseksi työaikapankkisopimukseksi on liitteessä 1/§30 23.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen paikalliseksi sopimukseksi 

liitteen 1 mukaisesti. 

 

- Henkilöstöjaoston joulukuun kokouksessa päätetään, keitä ovat itsenäisessä 

asemassa työskentelevät henkilöt, sekä viranhaltijat, joita työaikalaki ei koske. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen . 

   __________ 

  

 

 
  



  Pöytäkirja nr 3/2022 

sivu 8 (13) 
 
Henkilöstöjaosto     § 31     23.11.2022 
 
 
 
 

§ 31 Vakuutuskassa Ebba, rajoitettu käyttö Pietarsaaren seudulla 

Pietarsaaren seudulla on paikallinen vakuutuskassa Ebba, johon on voinut vapaaehtoisesti liittyä 

muun muassa Pietarsaaren kaupungin henkilöstöä. Hyvinvointialueelle 1.1.2022 siirretty sosiaali- 

ja terveysviraston henkilökunta, joka oli jäsenenä Ebbassa, on voinut siirtymäkauden aikana pitää 

jäsenyytensä Ebbassa. Myös kuukausittainen jäsenmaksu, joka on 1,6 % palkasta (vähintään 35 € 

ja enintään 75 €), on vähennetty palkasta vuoden 2022 ajan ja välitetty kassalle. Nyt kun 

Pohjanmaan hyvinvointialueesta tulee uusi organisaatio, tarvitaan uusi suostumus tähän 

järjestelyyn. Muussa tapauksessa työntekijöiden jäsenyys kassassa päättyy.  

 

Vakuutuskassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Hyvinvointialueen työntekijöistä on xxx 

henkeä jäsenenä Ebbassa. Kassaan ei ole voinut enää liittyä vuonna 2022. Kassan jäsenet saavat 

osittaisen tai täysimääräisen korvauksen monista erilaisista esimerkiksi hoitoon, tutkimuksiin, 

hammashuoltoon ja silmälaseihin liittyvistä kuluista. Henkilöt, jotka ovat olleet kauan kassan 

jäsenenä ja maksaneet jäsenmaksua, kokevat erittäin kohtuuttomaksi sen, että heidän jäsenyytensä 

nyt päättyisi. Vakuutuskassa Ebba on ilmoittanut, että se haluaa antaa vanhoille jäsenille 

mahdollisuuden jatkaa jäsenenä vastaisuudessakin.  

 

Hyvinvointialueella ei ole muita paikallisia vakuutuskassoja, joten kyse on vain pienestä ryhmästä. 

Hyvinvointialueen rooli vakuutuskassa Ebban suhteen koskee ainoastaan työntekijän ja 

vakuutuskassan välisten jäsenmaksujen hoitamista, mikä nyt kuuluu palveluyhtiö Mico Botnian 

vastuulle. Koska toimiva prosessi on valmiina, voisi yksi vaihtoehto olla, että jatkamme 

jäsenmaksujen hoitamista sen henkilöstön osalta, joka siirrettiin Pietarsaaren kaupungilta 1.1.2021 

ja on nyt jäsenenä Ebbassa. Ebbaan ei voi liittyä uusia työntekijöitä. 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että hyvinvointialue solmii 

vakuutuskassa Ebban kanssa sopimuksen, jonka mukaan hyvinvointialue 

tilittää jäsenmaksut sen henkilöstön osalta, joka siirrettiin Pietarsaaren 

kaupungilta 1.1.2021 ja on nyt jäsenenä Ebbassa. Järjestelmään ei voi liittyä 

uusia työntekijöitä. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen . 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 32     23.11.2022 
 
 
 
 

§ 32 Paikallinen sopimus opiskelijoiden pakollisen harjoittelun ohjauksesta 

maksettavasta palkkiosta 

Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa laadittiin opiskelijoiden ohjausta varten 

yhteinen korvausjärjestelmä. Henkilöstöään luovuttaneilla organisaatioilla oli ollut käytössä 

erilaisia järjestelmiä. Suurin ryhmä ovat ammattikorkeakoulutason tai toisen asteen sosiaali- ja 

terveysalan opiskelijat. Opiskelijoita ja ohjaajia on niin paljon, että nykytilanteessa 

käytännöllisimmäksi katsotaan päiväkohtainen palkkio. 

 

Toinen suuri ryhmä ovat oppisopimusopiskelijat, joita on tällä hetkellä n. 200. 

Oppisopimusopiskelijoita opiskelee monessa erilaisessa koulutusmuodossa. Perustutkintoon 

johtavaa koulutusta on esim. lähihoitajakoulutus. Lisäksi on eräitä erikoistumiskoulutuksia, jotka 

järjestetään oppisopimuksella ja joihin työntekijämme voivat osallistua, esim. johtamisopinnot ja 

monenlaiset erikoistumiskoulutukset. On myös mahdollista solmia lyhyitä oppisopimuksia, joilla 

täydennetään toisen asteen koulutusta. Tämä on erityisen tavallista kesäaikaan, jolloin 

lähihoitajaopiskelijat voivat olla kesätöissä ja opiskella samaan aikaan oppisopimuksella. 

Kesätyöaika voidaan silloin lukea harjoitteluksi. 

 

Henkilö, joka nimetään perustutkintoa suorittavan oppisopimusopiskelijan ohjaajaksi, nimetään 

työpaikan ja oppilaitoksen välisessä sopimuksessa ja hän vastaa sekä ohjauksesta että arvioinnista. 

Tähän ryhmään ehdotetaan kuukausipalkkiota. 

Oppisopimukset, jotka solmitaan erikoistumiskoulutusta varten, ovat verrattavissa 

täydennyskoulutukseen, minkä vuoksi ohjaajapalkkioita ei liene syytä maksaa. 

 

Korkeakouluista tuleville harjoittelijoille nimetään tavallisesti myös oma ohjaaja, ja heihin 

voitaisiin soveltaa samoja perusteita kuin oppisopimuksiin. Jos ohjaajan tehtävä jaetaan 

useammalle henkilölle, ei palkkiota makseta. 

 

Jos ohjaus suoritetaan englanniksi, maksetaan korotettu korvaus. Opiskelijaohjauksesta on 

neuvoteltu paikallinen sopimus ammattijärjestöjen kanssa. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi opiskelijoiden pakollisen harjoittelun ohjauksesta 

maksettavasta korvauksesta liitteessä 1/§32 23.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy sopimuksen liitteen mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen 

- teknisellä korjauksella/muutoksella suomenkieliseen liitteeseen 4. 

ammattikorkeakouluharjoittelija muutetaan korkeakouluharjoittelijaksi. 

   __________ 
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§ 33 Osallistuminen Työterveyslaitoksen tutkimushankkeeseen, 

joka koskee henkilöstön hyvinvointia 

 

Työterveyslaitoksella on ollut vuodesta 1997 meneillään suurimpia kuntia ja sairaanhoitopiirejä 

koskeva mittava tutkimushanke, jossa on tutkittu henkilöstön hyvinvointia työntekijöille joka 

toinen vuosi osoitetulla kyselyllä sekä sairauspoissaolotietoja analysoimalla. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää laajasta näkökulmasta työn, työmäärän ja psykososiaalisten tekijöiden 

vaikutusta työkykyyn ja sairastavuuteen. Sairaanhoitopiiri ja Pietarsaaren sosiaali- ja 

terveysvirasto ovat osallistuneet aikaisempiin tutkimuksiin. Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa 

nyt toimintansa Työterveyslaitos selvittää, millä hyvinvointialueilla on kiinnostusta 

tutkimushankkeeseen osallistumiseen. Aikaisemmin osallistuneiden toivotaan jatkavan, jotta 

henkilöstön hyvinvointitilannetta voitaisiin seurata ennen organisaatiomuutosta ja sen jälkeen. 

Tutkimukseen osallistuvat organisaatiot saavat kattavan aineiston, josta voidaan seurata 

organisaation eri tasoilla työn, johtamisen ym. eri tekijöitä sekä eri henkilöstöryhmien ja 

yksikköjen kehityssuuntausta. Vastausaineisto on tarjonnut hyvän perustan organisaation omalle 

kehittämistyölle. Kaikki tutkimukseen osallistuneet organisaatiot ovat voineet myös verrata omia 

tuloksiaan muihin saman alan organisaatioihin. Olemme todenneet viranhaltijatasolla, että 

tutkimus on korkeatasoinen ja että vastaustulos, joka on käytettävissä portaalin kautta, on erittäin 

arvokas työnjohdon kannalta. Työnantajan kustannukset ovat 3 euroa/lähetetty kysely. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen osalta kustannukset ovat arviolta 21.000 euroa. 

 

Yhteistyösopimus liitteessä 1/§33 23.11.2022 

 

Tarkemmin kokouksessa. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto keskustelee asiasta ja päättää, että 

Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu tutkimushankkeeseen. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen . 

   __________ 
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§ 34 Paikallinen sopimus korona- ja influenssarokotustyöstä maksettavasta korvauksesta 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä on sovellettu paikallista sopimusta, jossa on 

sovittu korvausmallista työntekijöille, jotka antavat korona- ja influenssarokotteita säännöllisen 

työajan ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin). Korvaus maksetaan kerroinjärjestelmän mukaan. 

Kertoimet ovat 2, 2,5 tai 3 työn suorittamisajasta riippuen. Sopimusta noudatetaan vain tilanteissa, 

joissa rokotusvolyymi on lyhyen aikaa poikkeuksellisen suuri ja kun työtä ei voida suorittaa 

säännöllisen työajan puitteissa. Sopimuksen uusimisesta on käyty neuvotteluja ammattijärjestöjen 

kanssa. 

 

Ehdotus korona- ja influenssarokotustyöstä maksettavaa korvausta koskevaksi sopimukseksi 

liitteessä 1/§34 23.11.2022 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy sopimuksen liitteen 1 mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen . 

   __________ 

  

  

 
  



  Pöytäkirja nr 3/2022 

sivu 12 (13) 
 
Henkilöstöjaosto     § 35     23.11.2022 
 
 
 
 

§ 35 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 __________ 
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§ 36 Seuraava kokous 

 
 

 

HJ:  Seuraava kokous pidetään 15.12.2022 klo. 9.00.  

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 37 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.27 

__________ 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstöjaoston pöytäkirja
23.11.2022 klo 9.00

 

LIITTEET 



 18.11.2022

 

 

 

Paikallinen sopimus pidennetyistä työvuoroista 
 
 
 
1. Sopimuksen soveltaminen 

 

Koskee jaksotyössä olevaa henkilöstöä. 

 

2. Sopimuksen sisältö 

 

Sopijapuolet sopivat, että työvuoron pituus voi virka- ja työehtosopimuksen 

säännöstä poiketen ylittää 10 tuntia, mutta että se voi olla enintään 13 tuntia 

(Sote luku III § 11 mom. 2). 

 

Pidennettyjen työvuorojen käyttäminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja 

esimiehen ja työntekijän välille laaditaan kirjallinen sopimus. Säännöllinen 

työaika tasoitetaan meneillään olevan tasoittumisjakson aikana. 

 

Soveltamisohjeet 

 

 Sopimus pidennetyistä työvuoroista on voimassa toistaiseksi. Molemmat 

osapuolet voivat sanoa sopimuksen irti. Irtisanomisaika on 30 päivää. 

 Kun pidennetyt työvuorot tulevat yksikössä ajankohtaiseksi, on molempien 

osapuolten kiinnitettävä huomiota työyhteisöön niin, että järjestelystä johtuvat 

käytännön kysymykset käsitellään työpaikkakokouksessa 

yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.  

 Työajansuunnittelussa noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatteita. Jos pitkiä 

työvuoroja tehdään esimerkiksi sunnuntaisin, se ei saa johtaa siihen, että 

työntekijä yleisesti ottaen saa enemmän sunnuntaityötä. 

 Työsuojelun näkökulmasta on tärkeää, että esimies seuraa pitkiä työvuoroja 

tekevien työkykyä ja jaksamista. 

 Järjestelmän toimivuutta on hyvä seurata vuosittain, esimerkiksi 

kehityskeskusteluiden yhteydessä. 

 

10 tuntia pidemmän työvuoron aikana työntekijälle/viranhaltijalle annetaan 

mahdollisuus kahteen lepotaukoon Sote:n luku III § 25 / KVTES:n luku III § 25 

mukaan. 

 

3. Sopimuksen voimassaoloaika 

 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 

irtisanomisaika on kaikille sopijapuolille kolme (3) kuukautta. 
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Paikallinen sopimus työaikapankista 
 

 

1. Soveltamisala 

Sopimusta sovelletaan Pohjamaan hyvinvointialueen koko henkilöstöön lukuun 

ottamatta johtavassa asemassa olevia henkilöitä (työaikalain ulkopuolella olevat). 

 

 

2. Työaikapankkijärjestelmän tarkoitus 

Sopimuksen tarkoituksena on edistää toiminnan tarkoituksenmukaista 

järjestämistä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä henkilöstön työn, perhe-elämän ja 

vapaa-ajan yhteensovittamista, joka parantaa työssä viihtymistä ja jaksamista. 

 
 

3. Työaikapankkijärjestelmään liittyminen ja siitä eroaminen 

 

Työaikapankkijärjestelmään liittyminen on työntekijälle/viranhaltijalle 
(myöhemmin työntekijälle) vapaaehtoista. Työaikapankkiin liittyminen tehdään 
kirjallisella työaikapankkisopimuksella. Jaksotyöajassa liittyminen tapahtuu 
pääsääntöisesti työaikajakson alusta lukien. Silloin kun palvelussuhde alkaa kesken 
työaikajakson, voidaan edellä mainitusta säännöstä poiketa. 
 

Ansaitut pankkivapaat siirtyvät henkilön mukana hänen siirtyessään 

hyvinvointialueen sisällä toiseen työyksikköön tai toisiin tehtäviin. 

 

Jos palvelussuhde päättyy, työaikapankkiin kertyneet tunnit olisi pyrittävä 

pitämään vapaana ennen palvelussuhteen päättymistä. Jos se ei ole mahdollista, 

tunnit korvataan rahana. 

 

Työntekijä tai työnantaja (esimies) voi irtisanoa työaikapankkisopimuksen kolmen 

kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tehdään kirjallisesti. 

 

 

4. Työaikapankkiin siirrettävät erät 

 

Työaikapankkiin voidaan siirtää lisä- ja ylityökorvaukset (perus- ja korotusosa), 

varallaolokorvaukset, saamatta jääneet viikkolevot sekä vapaa-ajaksi muutettavat 

työaikakorvaukset (yötyö-, ilta-, lauantai-, sunnuntai- ja arkipyhäkorvaukset). 

Työntekijä ilmoittaa työvuoroluettelon toteumavaiheessa tai ennen palkanmaksua 

ne työaikakorvaukset, jotka siirretään työaikapankkiin. Valitulta ajalta 

(tasoittumisjakso) kertyviä korvauksia ei voida siirtää pankkiin vain osittain.  
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Jaksotyössä työaikapankin saldo näkyy työntekijän työvuorosuunnitelmassa. 

Muissa työaikamuodoissa seuranta tapahtuu koneellisessa 

työajanseurantajärjestelmässä. 

 

Työaikapankkiin voidaan työntekijän ja esimiehen välisellä sopimuksella siirtää 

liukuvan työajan leikkautuvat saldotunnit.  

 

Työaikapankkiin voi siirtää enintään 80 tuntia.  

Kun työaikapankkisaldo on täynnä, siirtyvät mahdolliset muut korvaukset 

automaattisesti maksettaviksi. 

 

 

5. Työaikapankkivapaiden pitäminen 

Työntekijä ja esimies sopivat vapaan ajankohdasta ottaen huomioon toiminnan 

tarpeet ja työntekijöiden toiveet. Vapaiden sijoittamisessa otetaan aina huomioon 

ensisijaisen toiminnan turvaaminen. Vapaa suunnitellaan pidettäväksi 

ensisijaisesti kokonaisina päivinä. Pankkivapaapäivän pituus vastaa kunkin 

työaikamuodon mukaista keskimääräisen työpäivän pituutta. Pankkivapaat 

suunnitellaan etukäteen työvuoroluetteloon, mutta toiminnan salliessa voidaan 

sopia yksittäisten tuntien tai yksittäisten päivien myöntämisestä myös äkilliseen 

työntekijän tarpeeseen tai toiminnan äkillisen vähentymisen vuoksi. 

 

Jaksotyössä esimies voi työvuoroluettelon toteumavaiheessa täyttää luettelon 

aikana syntyneen vajauksen työaikapankin tunneilla sen mukaisesti, mitä 

työntekijän kanssa sovitaan. 

 

Sovittu vapaa sitoo molempia osapuolia. Muutosten tekeminen on mahdollista 

työntekijän suostumuksella, yhdessä sopien tai työnantajan yksipuolisella 

päätöksellä (ainoastaan perustellusta syystä). Titania-järjestelmässä on oma koodi 

työaikapankkivapaalle. Sinne merkitään pankkivapaan alkamis- ja päättymisaika.  

 

Työnantaja huolehtii siitä, että pankkivapaiden pitäminen ei vaikuta työntekijän 

vuosiloma-oikeuteen. Vapaat on siten annettava sellaisissa työaikajaksoissa, että 

kaikissa kalenterikuukausissa on vähintään 35 työtuntia tai työssäolon veroista 

aikaa (esim. vuosiloma). Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti osa-aikaisten 

kohdalla. Työaikapankkivapaata ei lueta työssäolon veroiseksi ajaksi.  

 

Työaikapankkivapaata ei lueta työajaksi. Pankkivapaat eivät vaikuta lisätyö- ja 

ylityörajoihin. 

 

Jos työntekijä tekee työtä pankkivapaan aikana, kyseinen työaika palautetaan 

työaikapankkiin. 

 

Työaikapankkiin kertyneen vapaan ajalta maksetaan vapaan pitämisen ajankohdan 

mukainen varsinainen palkka. 
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6. Pankkivapaiden sovittaminen muiden poissaolojen kanssa 

 

Mikäli työntekijän sairausloma alkaa ennen jo suunnitellun tai sovitun 

pankkivapaan alkamista, pankkivapaa siirtyy takaisin pankkiin pidettäväksi 

vapaana myöhemmin. 

 

Työntekijän sairastuessa pankkivapaan aikana vapaat siirtyvät takaisin pankkiin 

sairastumispäivästä lukien, mikäli sairaudesta toimitetaan lääkärin todistus ja 

työntekijä ilmoittaa asiasta viipymättä esimiehelle (vrt. vuosiloman 

peruuntuminen sairauden vuoksi). 

 

 

7. Työaikapankin vapaiden korvaaminen rahana 

 

Työaikapankkiin kertynyt vapaa (työaikapankin saldo) voidaan suorittaa rahana 

vain poikkeuksellisessa tilanteessa, esim. kun palvelussuhde päättyy tai kun pankki 

irtisanotaan yksittäisen työntekijän osalta taikka muusta työnantajan ja 

työntekijän sopimasta erityisestä syystä. Korvaus maksetaan työaikapankin 

irtisanomisajan päättymistä seuraavan palkanmaksun yhteydessä tai 

erilliskorvausten maksun yhteydessä. 

 

 

8. Muuta  

 

Mahdolliset sopimukselliset tulkinnat ja epäselvyydet käsitellään 

paikallisneuvotteluissa. 

 

 

9.  Sopimuksen voimassaoloaika 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Se voidaan irtisanoa 

pääsopimuksen 13. §:n mukaisesti päättymään kolmen kuukauden kuluttua 

irtisanomisen tiedoksiannosta. 



  18.11.2022 

 

 

Paikallinen sopimus pakollista harjoittelua suorittavien 

opiskelijoiden ohjaamisesta maksettavista palkkioista 

 

1. Soveltaminen  

Sopimusta sovelletaan Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstöön, joka on nimetty 

ohjaajaksi  

- ammattikorkeakoulussa tai toiseen asteen koulutuksessa olevalle sosiaali- ja 

terveydenhuollon opiskelijalle, joka suorittaa pakollista harjoittelujaksoaan   

- oppisopimusopiskelijalle tai korkeakouluharjoittelijalle. 

 

 

2. Ohjaajan palkkio ammattikorkeakoulussa tai toiseen asteen koulutuksessa olevan 

sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijan ohjaamisesta 

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.  
 

 

3. Ohjaajan palkkio oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta 

Kun on kyse perustutkintoon johtavasta oppisopimuksesta, joka on vähintään neljä 
viikkoa pitkä, maksetaan ohjaajaksi nimetylle henkilölle 40 euron palkkio kuukaudessa. 
Jos ohjaus tapahtuu englanniksi, palkkio on 60 euroa kuukaudessa.  

- Kun on kyse erikoisammattitutkintoon johtavista oppisopimuksista, ei ohjaajalle 
makseta palkkiota.  

- Jos harjoittelijalle nimetään monta ohjaajaa, jotka jakavat ohjaustehtävän, ei 
palkkiota makseta. 
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4. Ohjaajan palkkio ammattikorkeakouluharjoittelijan ohjaamisesta 
 

Jos korkeakoulusta tulevalle harjoittelijalle nimetään henkilökohtainen vastaava ohjaaja 
ja harjoittelujakso kestää vähintään neljä viikkoa, ohjaajalle maksetaan 40 euron palkkio 
kuukaudessa. Jos ohjaus tapahtuu englanniksi, palkkio on 60 euroa kuukaudessa.  

- Jos harjoittelijalle nimetään monta ohjaajaa, jotka jakavat ohjaustehtävän, ei 
palkkiota makseta. 

 
5. Sopimuksen voimassaoloaika 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen 

irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 

 

 

 

 

Allekirjoitukset: Kaikki liitot 
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Paikallinen sopimus korvauksista korona- ja influenssarokotusten 
järjestämiseksi tehtävästä säännöllisen työajan ylittävän työstä 
 
 
 
 
1. Sopijaosapuolet 
 

 Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Tehy, Super ja Juko. 
 
 
2. Soveltamispiiri 
  

Sopimus koskee vakituisessa tai määräaikaisessa palveluksessa ja koronarokotuksessa 
tai rokottajan apuna erilaisissa tehtävissä toimivia työntekijöitä. 

 
Tämän sopimuksen mukainen työ on työntekijälle vapaaehtoista. 

 
Tämä paikallinen sopimus ei koske rokotustyötä, joka tehdään säännöllisellä työajalla.  

 
 

3. Työaika ja korvaukset 
 

Rokottamiseen liittyvää työtä voidaan tehdä arkisin ja viikonloppuisin työntekijän 
säännöllisen työajan lisäksi. Tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä joko ennen 
tai jälkeen oman työvuoron tai vapaapäivinä. 
Arkipäivinä tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä klo 7.00–21.00 välillä ja 
viikonloppuisin klo 7.00–21.00 välillä.  

 
Työssä noudatetaan työaikalakia vuorokausilevon suhteen ja SOTE:n määräyksiä 
viikkolevon toteutumisesta. Lepoaikojen jäädessä vajaaksi ne korvataan työntekijälle 
vastaavalla aika- tai rahakorvauksella SOTE-sopimuksen määräysten mukaisesti. 

 
Tämän sopimuksen alainen työ korvataan käyttäen perusteena työntekijän varsinaisen 
palkan mukaista tuntipalkkaa korotettuna seuraavilla kertoimilla  
- arkisin ma-pe   2,00  
- lauantaisin  2,50  
- sunnuntaisin ja arkipyhinä 3,00 (poikkeustapauksissa) 

 
Yllä olevat korvaukset pitävät sisällään kaikki työaikakorvaukset (ylityö, lauantai, ilta). 
Muita korvauksia ei makseta. 

 
Ellei työntekijä saavu työvuoroon, tämän paikallisen sopimuksen mukaisia korvauksia 
ei makseta. Korvaukset maksetaan tosiasiallisesti tehtyjen tuntien mukaan. 
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4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 
 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa 31.3.2024 saakka. 
Sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua 
irtisanomisen tiedoksi antamisesta. 
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