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§ 38 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi.  

_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  

 

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi. 

 

 

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sauli Tuomela ja Matti Vahtera.  

_________ 
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Henkilöstöjaosto    § 40    15.12.2022 
 
 
 
 

§ 40 Nykytilanteen arvio 

 

Selonteko Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutyön nykytilasta. 

 

 

HJ: merkitsi selonteon tiedoksi.   

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 41     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 41 Kielilisäjärjestelmä  

Työehtosopimuksen mukaan kielilisä voidaan maksaa, jos tehtävissä edellytetään äidinkielen 

lisäksi toisen kotimaisen kielen hallintaa. Kelpoisuusvaatimuksiin kuuluva kielitaito voidaan 

ottaa huomioon tehtäväkohtaisessa palkassa, jolloin kielilisää ei makseta. Kuntayhtymän 

toimivaltainen viranomainen harkitsee, missä tehtävässä kielilisää maksetaan ja millainen näyttö 

kielitaidosta vaaditaan.   

 

Hyvinvointialueen kuntayhtymän henkilöstöjaosto päätti vuoden 2022 alussa ottaa käyttöön 

hyvästä kielitaidosta maksettavan kielilisän. Kielilisää maksetaan tehtävissä, joiden 

kelpoisuusvaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen tai hyvä suullinen taito. Lisäksi kielilisää 

maksetaan henkilöille, joiden tehtävien kelpoisuusvaatimuksena on tyydyttävä suullinen taito, 

mutta työntekijä hallitsee kielen ja voi osoittaa, että hänellä on hyvä taito. Linjauksen 

lähtökohtana oli kuitenkin, että monien vanhojen organisaatioiden suuren lähihoitajaryhmän 

kielitaitovaatimuksena on ollut hyvä taito ja vaatimusta laskettiin nyt tyydyttävään.  

 

Kelpoisuussäännössä on määritelty kaksikielisille yksiköille neljä kielitaitotasoa: Hyvä suullinen 

ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Hyvä suullinen ja 

tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Tyydyttävä 

suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Kyky 

ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli.  

 

Ote kelpoisuussäännöstä, liitteen 1/§41 15.12.2022 tekstiosa.  

 

Kielilisän myöntäminen edellyttää kielitaidon osoittamista virallisella todistuksella 

valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa 

(481/2003) ja kelpoisuussäännön mukaisesti. Hyvinvointialueen oma kielikoe, joka arvioidaan 

alemman asteikon mukaan, ei ole peruste kielilisän maksamiselle. Kielilisää ei makseta myöskään 

yksikielisissä yksiköissä eikä henkilöille, joille on myönnetty erivapaus kielitaitovaatimuksesta. 

 

Yhteenveto kielitaidon osoittamistavoista liitteessä 2/§41 15.12.2022 

 

Virahaltijatasolla ehdotetaan järjestelmän jatkamista aikaisemman mallin mukaan.  

 

 

HRJ: ehdotetaan, että henkilöstöjaosto päättää seuraavaa  

 kielilisän suuruus on 50,00 €, kun kielitaitovaatimus on hyvä 

suullinen ja kirjallinen taito  

 kielilisän suuruus on 40,00 €, kun kielitaitovaatimus on hyvä 

suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito tai kun kielitaitovaatimus on 

tyydyttävä taito, mutta työntekijä voi osoittaa todistuksen avulla, että 

hänellä on hyvä suullinen taito 

 

 

jatkuu 
  



  Pöytäkirja nr 4/2022 

sivu 6 (18) 

 
Henkilöstöjaosto     § 40     15.12.2022 

 

 

 

 

 kielilisät, jotka on siirretty henkilöstösiirtojen yhteydessä, 

jäädytetään kyseiselle tasolle, ellei nostamiselle ole yllä esitettyä 

perustetta 

 jos yksiköiden kielijakaumaan tehdään muutoksia, korjataan 

kielilisää tämän päätöksen ehtojen mukaisesti  

 

 

Jäsen Jan Ray ehdotti, että asia palautetaan, jotta voidaan vielä selvittää, 

voiko hyvinvointialueen sisäinen kielitesti oikeuttaa kielilisään.  

 

HJ: Henkilöstöjaosto päätti palauttaa asian valmisteltavaksi. 

 

__________ 
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Henkilöstöjaosto     § 42     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 42 Paikallinen sopimus sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityötekijöille 

Kuntayhtymässä on sovellettu määräaikaista paikallista sopimusta, jonka nojalla on voitu 

suunnitella 12 tunnin työvuoroja sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Yleisen virka- ja 

työehtosopimuksen mukaan työvuoro voidaan yleistyöajassa suunnitella korkeintaan 9 tuntia 

pitkäksi. Meillä on edelleen tarvetta pitkiin työvuoroihin, ja uudesta sopimuksesta on käyty 

neuvotteluita. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi on liitteessä 1/§42 15.12.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy sosiaali- ja kriisipäivystyksen 

sosiaalityöntekijöitä koskevan paikallisen sopimuksen liitteen 1 mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 43     15.12.2022 

 

 

 

 

§ 43 Henkilöstön kokouspalkkiot 

Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes) mukaan viranhaltijoille ja työntekijöille 

voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen 

perustelluksi. Kuntayhtymässä päätettiin, että myös viranhaltijoille ja työntekijöille maksetaan 

palkkio, jos heitä pyydetään osallistumaan virka-ajan ulkopuolella hallintosäännössä mainitun 

toimielimen kokoukseen. Palkkio on maksettu myös silloin, kun viranhaltijan odotetaan 

osallistuvan kokoukseen tai tiedotustilaisuuteen, joka järjestetään jossakin alueen kunnassa eri 

yhteistyöosapuolten kanssa. Näitä tilaisuuksia on paljon, sillä kyse on strategisesta valinnasta: 

hyvinvointialueen rakentamiseen on haluttu osallistaa asukkaat, päätöksentekijät ja erilaiset 

toimijat. 

 

Ohje kokouspalkkioiden ja matkakorvausten maksamisesta on liitteessä 1/§43 15.12.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että virka-ajan ulkopuolella pidettävistä kokouksista maksetaan 

palkkio liitteen mukaisesti. 

- Kokouspalkkio on 140 €. 

- Päätöstä aletaan soveltaa 1.1.2023. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

- Teknisluonteinen korjaus liitteeseen: 120 €  140 €.  

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 44     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 44 Paikallinen sopimus eräistä lääkäreille maksettavista päivystyskorvauksista 

Pietarsaaressa 

Vuodenvaihteessa päättyy Pietarsaarta koskeva paikallinen sopimus erityisjärjestelyistä, jotka 

koskevat päivystystoiminnan, viikonloppukiertojen ja varallaolon ylläpitämistä. Varallaolo 

merkitsee sitä, että virkasuhteessa oleva lääkäri voidaan kutsua työhön niissä tapauksissa, kun 

päivystys hoidetaan ostopalveluna ja lääkärit ovat työsuhteessa. Sopimuksessa on sovittu 

päivystyskorvauksen nostamisesta noin 10 prosentilla sekä eräistä muista menettelytavoista. 

 

Järjestely on räätälöity Pietarsaaren nykyistä tilannetta varten. Toimintaan ei ole tulossa 

muutoksia, joten sopimusta voitaisiin jatkaa. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi eräistä lääkäreille maksettavista korvauksista Pietarsaaressa 

on liitteessä 1/§44 15.12.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen paikalliseksi 

sopimukseksi liitteen 1 mukaisesti. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 45     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 45 Vuosilomalinjaukset 

Yleinen virka- ja työehtosopimus sisältää suuren määrän määräyksiä, jotka koskevat vuosilomien 

käsittelyä. Jotkut niistä sitovat sekä työnantajaa että työntekijää, kun taas toisista asioista voidaan 

sopia työntekijän kanssa, esimerkiksi säästövapaasopimuksesta. On kuitenkin syytä tehdä tiettyjä 

kokonaisvaltaisia linjauksia henkilöstön yhdenvertaista kohtelua ajatellen.  

 

Pääsääntö on, että työnantaja vahvistaa vuosiloman 30.4. mennessä. Työnantaja/esihenkilö 

vastaa siitä, että lomapäivät tulevat suunnitelluiksi ja vahvistetuiksi. Työntekijän kanssa voidaan 

sopia, että 10 päivää ylittävä osa lomasta voidaan pitää vuoden kuluessa lomakauden 

päättymisestä (30.9.). 

 

Yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan on mahdollista sopia, että työntekijä säästää 15 

lomapäivää ylittävän osan pidettäväksi kyseenomaisen vuosiloman lomakautta seuraavan 

lomakauden jälkeen säästövapaana (1.10.). Säästövapaapäivien antaminen on käytännössä usein 

osoittautunut vaikeaksi, sillä kaikki saavat uudet vuosilomapäivät 1.5. Kuntayhtymässä on 

sovellettu käytäntöä, jonka mukaan säästövapaasopimus voidaan solmia korkeintaan 20 

lomapäivästä ja niitä voidaan säästää enintään kolmen vuoden ajan. Säästövapaapäivät 

kasvattavat myös kirjanpidollista vuosilomavelkaa.  

 

Jos hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvällä henkilöstöllä on poikkeavia vuosilomasopimuksia, 

sovelletaan mainittuihin henkilöihin näitä sopimuksia. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää seuraavista linjauksista:  

- Säästövapaasopimus voidaan tehdä korkeintaan 20 päivästä, ja päiviä voi 

säästää enintään kolmen vuoden ajan. Säästövapaasopimus tehdään 

kesälomakauden aikana, samalla kun kesälomia suunnitellaan. 

- Loput vuosilomapäivät suunnitellaan ja vahvistetaan 30.4. mennessä. 

Esihenkilö ja työntekijä voivat erityisistä syistä sopia, että 10 päivää 

ylittävä osa lomasta voidaan pitää ennen 30.9. 

- Muista organisaatioista siirtyvien yksittäisten työntekijöiden kanssa 

solmitut säästövapaasopimukset toteutetaan sovitulla tavalla. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 46     15.12.2022 
 
 
 

§ 46 Paikallinen ensihoidon sopimus, 12 tunnin työaika 

Kuntayhtymällä on ensihoidon työaikaa koskeva paikallinen sopimus, joka päättyy 31.12.2022. 

Ns. päiväambulanssia varten on tarve suunnitella 12 tunnin työvuorot. Työehtosopimuksen 

mukaan työvuoro voi olla yleistyöajassa enintään 9 tunnin pituinen. Sopimus on neuvoteltu 

ammattijärjestöjen kanssa. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi liitteen 1/§46 15.12.2022 mukaan. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 47     15.12.2022 
 
 
 
 

§ 47 Sopimus hälytysrahan maksamisesta  

Kuntayhtymällä on hälytysrahan maksamista koskeva paikallinen sopimus, joka päättyy 

31.12.2022. Työehtosopimuksen mukaan hälytysraha on korvaus häiriöstä, joka työntekijälle 

aiheutuu, kun hänet kutsutaan työhön vapaa-aikanaan. Kuntayhtymän aloittaessa toimintansa 

hälytysrahajärjestelmä oli hyvin heterogeeninen ja korvaus vaihteli 7,61 – 70 euron välillä. 

Korvaukset harmonisoitiin 1.1.2022 ja syksyllä korvausta korotettiin edelleen siten, että 

normaaliksi hälytysrahaksi tuli 100 euroa. Työehtosopimuksen mukainen korvaus on 7,61 euroa, 

mutta käytännössä maamme sote-organisaatioilla on paikallisia ja hyvin vaihtelevia 

korvauskäytäntöjä. Työehtosopimuksen mukaan työhönsaapumisaika on viisi tuntia. 

Paikallisessa sopimuksessa aikarajaa on korotettu 72 tuntiin. 

 

Tilapäisten korvausten käyttö ja taso ovat lisääntyneet tiukan henkilöstötilanteen ja 

henkilöstöpulan vuoksi. Kausittain covidin ollessa hyvin aktiivinen on käytetty myös muita 

määräaikaisia korvausmuotoja. Pohjanmaan hyvinvointialueella on pyritty laajentamaan 

resurssiyksikköjen toimintaa, jotta tilapäisiä sijaisia voitaisiin järjestää yhä suuremmassa määrin 

resurssiyksikön kautta eikä siten, että työntekijöitä kutsutaan ylimääräisesti työhön tai he tekevät 

ylityötä. Käytännössä resurssiyksikön henkilöstö ei vielä riitä kattamaan kaikkia lyhyitä 

poissaoloja, vaan käytetään myös lyhytaikaisia työsuhteita ja omaa henkilöstöä kutsutaan työhön. 

On myös yksikköjä, joissa on niin suuret osaamisvaatimukset, että ei ole henkilöstöä, joka voisi 

tulla ulkopuolelta tai resurssiyksiköstä. 

 

Ammattijärjestöjen kanssa on neuvoteltu hälytysrahaa koskevan paikallisen sopimuksen 

jatkamisesta. 

 

Ehdotus hälytysrahaa koskevaksi paikalliseksi sopimukseksi liitteessä 1/§47 15.12.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaisen ehdotuksen 

paikalliseksi sopimukseksi. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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§ 48 Sopimus yhteistoimintamenettelystä 

Ennen hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnan alkamista 1.1.2022 tehtiin suuri valmistelutyö 

yhteistoimintamenettelyn muotojen osalta. Yhteistoiminta käsittää sekä edustuksellisen 

yhteistoiminnan että välittömän yhteistoiminnan organisaation eri tasoilla. Tuolloin sovittiin 

myös työsuojelun ja yhteistoiminnan yhdistämisestä. 

 

Yhteistoimintasopimus on ollut käytössä vajaan vuoden, ja tähän mennessä on ilmennyt vain 

vähäisiä päivitystarpeita. Olemme tavallaan vielä implementointivaiheessa sikäli, että 

opettelemme vielä toiminaan uudella alueella. 

 

Sopimus yhteistoimintamenettelystä on käsitelty ammattijärjestöjen kanssa. 

 

Ehdotus yhteistoimintamenettelyä koskevaksi sopimukseksi liitteessä 1/§48 15.12.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen teknisluonteisine korjauksineen:  

- Sana ammattijärjestö muutetaan pääsopijajärjestöksi. 

- Kaksi henkilöstön edustajaa pääsopijajärjestöä kohti.  

 __________ 
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§ 49 Vaasan perusterveydenhuollon päivystyksen korvaukset 

Perusterveydenhuollon päivystystä on tähän saakka ylläpidetty pääasiassa ostetuin 

lääkäripalveluin. Tällä hetkellä palvelut ostetaan Terveystalolta.  Ensi vuoden 

perusterveydenhuollon lääkäripalveluista on järjestetty tarjouskilpailu. Vaasan päivystyksestä ei 

ole tehty yhtään tarjousta. Nyt käydään keskusteluita palvelun ostamisesta niin, ettei toimittajan 

tarvitse taata koko toiminnan ylläpitämistä. Hyvinvointialueen omien lääkäreiden osuutta 

päivystystyöstä on syytä lisätä. Tällä tavalla toiminta voidaan turvata ja myös kustannuskehitystä 

hillitä. Päivystyspalveluiden ostamisesta on neuvoteltu nykyisen palvelujen tuottajan kanssa ja 

hinta on noussut 50 %, mikä kasvattaisi menoja kolme miljoonaa euroa vuositasolla.  

 

Lääkäreiden johto ehdottaa ratkaisuksi yhdistelmää ostopalveluista ja omasta toiminnasta. Omat 

lääkärimme hoitaisivat ennen kaikkea yöpäivystyksen, sekä arkisin että viikonloppuisin, sillä 

yksikään yksityinen toimija ei halua taata vuorojen hoitamista. Myös muut vuorot voivat tulla 

kyseeseen.  Henkilöstöä on perusterveydenhuollon päivystyksessä 12 lääkäriä/päivävuoro, 3 

lääkäriä/iltavuoro ja 1 lääkäri/yövuoro. Jotta saisimme omat lääkärimme motivoitua 

päivystysvuorojen tekemiseen, ehdotetaan tuntiperusteista korvausmallia ilta- ja 

yöpäivystykseen sekä lisän maksamista päivävuorosta. 

 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän seuraavanlaisesta määräaikaisesta 

korvausjärjestelmästä perusterveydenhuollon päivystyksessä: 

- 120 euroa/t, yö arkisin. 

- 150 euroa/t, yö viikonloppuisin ja arkipyhisin. 

- 100 euroa/t, iltapäivystys. 

- Hyvinvointialueen lääkäreiden tekemistä päivävuoroista 

perusterveydenhuollon päivystyksessä maksetaan ylimääräinen korvaus, 

joka on 50 % tuntipalkasta. 

 

Korvausjärjestelmä on voimassa 1.1.–31.12.2023. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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§ 50 Työaikalain ulkopuolelle jäävän henkilöstön määrittäminen sekä linjaus 

johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevista työntekijöistä 

Kuntasektorilla kaikilla kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin kuuluvilla 

viranhaltijoilla ja työntekijöillä on pääsääntöisesti säännöllinen työaika, myös ylimmällä johdolla. 

Säännöllinen työaika määräytyy KVTES:n III luvun mukaan. Viranhaltija (työntekijä) voi 

kuitenkin poikkeustapauksissa jäädä samanaikaisesti työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle, jos 

työaikalain 2 §:n 1 mom:n edellytykset täyttyvät. 

 

Työaikalain 2 §:ssä on lueteltu henkilöstö, jonka voidaan katsoa jäävän työaikalain ulkopuolelle. 

1 mom:n 1. kohdan mukaan lakia ei sovelleta työhön, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin 

työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön taikka sen itsenäisen 

osan johtamisena. Lisäksi työaika-autonomian kriteerien on täytyttävä, ts. työajasta päätetään 

pitkälti itse. Suurissa organisaatioissa työaikalain ulkopuolelle jäävää johtamista voi olla 

useammalla organisaatiotasolla. Ylimmän johdon lisäksi myös muut johtajat, joilla on alaisinaan 

esimiehenä toimivia työntekijöitä, voivat olla työaikalain soveltamisalan ulkopuolella. 

 

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen III luvun 21 §:n mukaan myös 

työaikakorvausten suorittamista voidaan rajoittaa. Lisä-, yli-, ilta-, yö-, vuoro-, lauantai- ja 

sunnuntaikorvauksia ei makseta. Pykälää sovelletaan työaikalain ulkopuolelle jääviin 

henkilöihin, mutta myös johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleviin työntekijöihin, joiden 

työajan käyttöä ei voida aina valvoa tarkoituksenmukaisella tavalla.    

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnan alkaessa tehtiin linjaus työaikalain 

ulkopuolelle jäävästä henkilöstöstä sekä johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevista 

työntekijöistä. Myös nämä ehdot säilynevät henkilöstön siirtyessä uudelle hyvinvointialueelle. 

 

Työaikalain ulkopuolelle jäävät johtavat viranhaltijat 

 

- Hallituksen valitsemat johtajat, jotka kuuluvat johonkin hyvinvointialueen kolmesta 

johtoryhmästä. Heillä on laajat vastuualueet ja he johtavat suuria kokonaisuuksia. Lisäksi työn 

luonne on sellainen, että he voivat vaikuttaa omaan työaikaansa. Tehtäviä voidaan hoitaa 

vaihtelevina ja poikkeavina aikoina. Työaikalain ulkopuolelle jäävillä ei ole työaikaseurantaa 

eivätkä he niin ollen leimaa työaikojaan. 

 

Liitteessä 1/§50 15.12.2022 luettelo viranhaltijoista ja työntekijöistä, joiden ehdotetaan jäävän 

työaikalain ulkopuolelle. 

 

 

 

 

 

          jatkuu 
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Johtavassa tai itsenäisessä asemassa oleva henkilöstö 

 

- Johtavassa tai itsenäisessä asemassa olevien työntekijöiden ryhmään luetaan tulosaluetason 

johtavassa asemassa olevat viranhaltijat, esim. ylihoitajat ja sosiaalihuollon päälliköt sekä 

muut päälliköt. Pelkkä päällikön nimike ei ole ratkaiseva tähän ryhmään kuulumisessa, vaan 

kyseiset työntekijät johtavat suuria sektoreita ja/tai heillä on keskeinen ja merkittävä asema 

organisaatiossa. Varsinaisten työtehtävien luonne arvioidaan tapauskohtaisesti. Tämän 

ryhmän työntekijät luetaan keskijohtoon kuuluviksi. Työtehtäviä voidaan hoitaa vaihtelevina 

ja poikkeavina aikoina.  

 

Tämän ryhmän katsotaan kuuluvan KVTES:n III luvun 21 §:n mukaisen työaikakorvausten 

rajoittamista koskevan säännön piiriin, mutta muilta osin heihin sovelletaan työaikalain 

määräyksiä. He leimaavat työaikansa ja heillä voi olla sekä liukumasaldo että sopimus 

työaikapankista. 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää 

- että liitteen 1 mukainen henkilöstö jää työaikalain ulkopuolelle.  

- hyväksyä edellä olevan linjauksen työntekijöistä, joiden katsotaan olevan 

johtavassa tai itsenäisessä asemassa ja joihin sovelletaan KVTES:n III 

luvun 21 §:ää. Henkilötason päätökset tekee hyvinvointialuejohtaja. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

   __________ 
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§ 51 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

  __________ 
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§ 52 Vuoden 2023 kokouspäivät 

Torstaisin: 26.1., 23.2., 23.3., 27.4., 25.5., HUOM. keskiviikko 21.6., 31.8., 28.9., 26.10., 30.11., 

21.12.  

  
 

HJ: Vuoden 2023 kokouspäivät hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti, paitsi että 

21.12. poistettiin ja 14.12. lisättiin varapäiväksi.  
   __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53 Kokouksen päättäminen 

 

  HJ:  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. 

__________ 
 



§ 1 Soveltamisala 
 
Valtuusto päättää Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virkoihin ja toimiin valittavan henkilöstön 
muodollisista kelpoisuusvaatimuksista, jotka koostuvat ammatillisesta kelpoisuudesta ja 
kielitaitovaatimuksista. 

§ 2 Tutkinto 
 
Ylemmällä korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan maisterin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta 
taikka ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnolla tarkoitetaan 
ammattikorkeakoulututkintoa sekä kandidaatin tutkintoa yliopistosta tai tiedekorkeakoulusta. 
Korkeakoulututkinto rinnastetaan aikaisempaan opistoasteen tutkintoon. Toisen asteen ammattitutkinto 
rinnastetaan aikaisempaan kouluasteen tutkintoon. 

§ 3 Kielitaidon määrittämisen perusteet  

Virkaan tai toimeen vaadittavan kielitaidon määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita:  

 Asiakkaan oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään  

 Paikalliset olosuhteet ja kielitaidon tarve 

 Hallitus vahvistaa erikseen jaon ruotsinkielisiin, suomenkielisiin ja kaksikielisiin yksikköihin/toimin-
toihin. Yksikielisissä yksiköissä/toiminnoissa ei vaadita toisen kotimaisen kansalliskielen muodol-
lista kielitaitoa. Kielitaito arvioidaan rekrytointivaiheessa. 

 Kielellisen suunnittelun jatkuva ja järjestelmällinen seuranta kuuluu osana laatutyöhön. Kielellinen 
suunnittelu ja seuranta muodostavat perustan rekrytoinnille ja täydennyskoulutustavoitteille. 

Kielitaitotasot 

1. Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-johtajan, päällikön ja esihenkilön asemassa olevat, hallintohenkilöstö, sihteerit sekä toi-
minnot, joissa ammatillinen kelpoisuus vaatii ylempää korkeakoulututkintoa. 
Kielitaitovaatimus koskee myös ammattinimikkeitä, joissa toimitaan esihenkilön 
vakinaisena sijaisena, esim. apulaisylilääkäri tai apulaisosastonhoitaja. 

 

2. Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen 
työntekijät. Hallitus vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ammattiryhmään 
kuuluvat muun muassa työntekijät, joilta vaaditaan korkeakoulututkinto tai aikaisempi 
opistoasteen tutkinto. 

 

3. Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

- koko hyvinvointialueen yhteisten toimintojen työntekijät ja kaksikielisten yksikköjen 
työntekijät. Hallitus vahvistaa kaksikieliset toiminnot ja yksiköt. Tähän ryhmään kuuluvat 
muun muassa työntekijät, joilta vaaditaan alan ammatillinen perustutkinto. 
 

 

4. Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli. 

-henkilöstö, jonka ammatillinen kelpoisuus vaatii lyhyempää ammatillista koulutusta tai 
jonka tehtäviin ei sisälly asiakaspalvelua. 
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§ 4 Kielitaidon osoittaminen  

 

Hyvä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon 

osoittamisesta antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi katsotaan, että henkilöllä on kyseisen 

kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, jos hän on saanut ammattikoulutuksensa tai koulusivistyksensä 

taikka käynyt lukion kyseisellä kielellä. Työntekijä voi osoittaa kielitaitonsa myös suorittamalla 

hyvinvointialueen sisäisen kielikokeen. Hyvinvointialueen kielikoe ei koske virkaan ja virkasuhteeseen 

valittavia. Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. 

Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa.  

 

Hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Viranhaltijaa/työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon 

osoittamisesta antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa 

ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä kielikokeessa saaduilla arvosanoilla hyvä (suullinen) 

ja tyydyttävä (kirjallinen). Ylioppilastutkinnon arvosana M vastaa kyseisen kielen hyvää ja arvosana B 

kyseisen kielen tyydyttävää taitoa. Käytännön kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa.  

 

Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito siinä kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Työntekijää valittaessa kielitaito osoitetaan valtioneuvoston suomen ja ruotsin kielen taidon 

osoittamisesta antaman asetuksen 481/2003 mukaisesti. Lisäksi kielitaito voidaan osoittaa 

ammattitutkinnossa tai hyvinvointialueen sisäisessä kielikokeessa saadulla arvosanalla tyydyttävä. 

Ylioppilastutkinnon arvosana B vastaa kyseisen kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Käytännön 

kielitaito varmistetaan haastattelutilanteessa.  

 

Kyky ymmärtää ja käyttää sitä kotimaista kieltä, joka ei ole hakijan äidinkieli:  

Kielitodistusta ei tarvita. Työntekijä osoittaa kielitaitonsa haastattelutilanteessa. 



 
   
 

Kielilisä 
 
Kielilisään oikeuttava kielitaito osoitetaan kieli- tai tutkintotodistuksella. 
 
Yleinen kielitutkinto 
 

- Tasot 4–5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 
- Taso 3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen taito. 

 
 
Valtionhallinnon kielitutkinnot 
 

- Todistuksen arvosana: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 
Tutkintosuoritusten vastaanottajan antama todistus kielitaidosta  
 

- Todistuksen arvosana: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 
 
Tutkintotodistus / ammattikorkeakoulun opintosuoritusote  
   

- Arvosana todistuksen tekstiosassa, jossa viitataan lakiin suomen ja ruotsin kielen taidon 
osoittamisesta: hyvä tai tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 

- Opintosuoritusotteen arvosana (otteesta on ilmettävä erilliset arvosanat suulliselle ja 
kirjalliselle taidolle).  
4–5: suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
1–3: suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito 

 
 
Ylempi korkeakoulututkinto 
 

- suorittanut vähintään 35 opintopisteen opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan cum 
laude (= hyvä) 

- suorittanut vähintään 15 opintopisteen opinnot ruotsissa tai suomessa taikka arvosanan 
approbatur (=tyydyttävä) 
 
 

Koulusivistys/ammattikoulutus/lukiokoulutus 
 

- Koulusivistys/ammattikoulutus/lukiokoulutus kyseisellä kielellä vastaa hyvää suullista ja 
kirjallista taitoa. 

- Ylioppilastutkintotodistuksen arvosana M vastaa kyseessä olevan kielen hyvää suullista ja 
kirjallista taitoa. 

- Ylioppilastutkintotodistuksen arvosana B vastaa kyseessä olevan kielen tyydyttävää suullista 
ja kirjallista taitoa. 
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Paikallinen sopimus sosiaali- ja kriisipäivystyksen sosiaalityöntekijöiden 
työvuoron pituudesta 
 
 
 
 
1. Sopijaosapuolet
 
 Pohjanmaan hyvinvointialue ja Juko. 
 
 
2. Sopimuksen tarkoitus ja soveltaminen
 

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Pohjanmaan sosiaalipäivystyksen lakisääteinen 
tehtävä ja ympärivuorokautinen toiminta. Sopimusta sovelletaan sosiaalityöntekijöihin, jotka 
ovat antaneet kirjallisen suostumuksen tämän sopimuksen mukaisiin työvuoroihin. 

 
 
3. Työvuoron pituus, tasoittumisjakso ja ylityöraja
 

Sosiaalipäivystyksessä työvuoron pituus voi olla enintään 12 tuntia. Säännöllinen työaika on 
keskimäärin 37 tuntia 45 minuuttia. Työajan suunnittelussa noudatetaan kolmen viikon 
tasoittumisjaksoa.  
Vuorokautinen ylityöraja on yhdeksän tuntia tai sitä pidempi työvuoroluetteloon suunniteltu 
työvuoron pituus, kuitenkin enintään 12 tuntia. Muilta osin noudatetaan SOTE III luvun 
määräyksiä.  

 
 
4. 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. 

 
 
5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
Sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanominen on 
annettu tiedoksi toiselle osapuolelle. 
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Korvausperiaatteet: henkilöstön osallistuminen kokouksiin 

 

Osallistuminen toimielimen kokoukseen 

Viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka kutsutaan ja joita kehotetaan osallistumaan kokoukseen 

työtehtävissä, maksetaan kertapalkkio seuraavien periaatteiden mukaisesti, jos kyseinen kokous pidetään 

virka-ajan ulkopuolella: 

- Viranhaltija/työntekijä osallistuu kokoukseen työajan ulkopuolella. 

o Säännölliseksi työajaksi luetaan maanantai–perjantai klo 8.00–16.00, ellei henkilön 

työvuoroluettelosta muuta ilmene. Kertapalkkiota ei makseta, jos kokous pidetään 

työaikana. 

o Jos kokous alkaa ennen klo 16:ta, työajan lasketaan jatkuvan klo 18.00 saakka. 

- Jos sama toimielin tai toimielimen jaosto kokoontuu useammin kuin kerran saman päivän aikana, 

maksetaan vain yksi kertapalkkio, ellei edellisestä kokouksesta ole kulunut vähintään kaksi tuntia. 

- Kertapalkkion suuruus on 120 euroa. 

o Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan lisäksi 50 % kertapalkkion mukaisesta 

määrästä jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavalta tunnilta. 

- Mahdolliset ylimääräiset matkakulut korvataan Kvtes:n sääntöjen mukaisesti.  

 

Virka- ja työmatkat 

Jos henkilöstö tekee virka- tai työmatkoja, noudatetaan Kvtes:n sääntöjä virkamatkoista. Virka- tai 

työtehtävien suorittamiseen kulunut aika luetaan työajaksi. Jos matkustaminen tapahtuu normaalin 

työpäivän aikana, ei työpäivää tämän vuoksi pidennetä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että työajaksi 

lasketaan aika, joka sijoittuu normaalin työpäivän ajalle. Jos työtehtävien suorittamiseen kulunut aika, 

esimerkiksi kokous, kestää pitempään kuin normaali työpäivä, rekisteröidään kokoukseen käytetty aika 

työajaksi. Työajaksi ei lasketa matka-aikaa, joka sijoittuu normaalin työpäivän ulkopuolelle. Matkakulut, 

jotka ylittävät tavanomaisen työmatkan kulut, korvataan Kvtes:n sääntöjen mukaisesti. 
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Paikallinen sopimus eräistä lääkäreille maksettavista 

päivystyskorvauksista Pietarsaaressa 

 

 

Sopijapuolet 

Pohjanmaan hyvinvointialue ja Juko. 

 

Sopimuksen tarkoitus 

Paikallisen korvausmallin tarkoituksena on turvata eräiden tiettyjen lääkäripalveluiden 

tarjoaminen päivystysaikaan iltaisin ja viikonloppuisin. 

 

Päivystyskorvaukset  

Lääkärisopimuksen työaikaa koskevasta pykälästä 11 poiketen sovitaan seuraavista 

poikkeavista päivystyskorvauksista. 

1. Terveyskeskuksen päivystysvastaanotto Pietarsaaressa 

Päivystyskorvaus maksetaan korotetun päivystyskertoimen mukaan. 

- Lääkärisopimuksen päivystyskerroin 1,75 nostetaan 2,1:een. 

- Lääkärisopimuksen päivystyskerroin 2,25 nostetaan 2,48:aan. 

- Lääkärisopimuksen päivystyskerroin 2,5 nostetaan 2,75:een. 

- Lääkärisopimuksen päivystyskerroin 3,0 nostetaan 3,3:een. 

Päivystysajalta ei makseta minkäänlaisia toimenpidepalkkioita. 

 

2. Lasten- ja nuorisolääketieteen lääkäreiden päivystyskorvaus 

Lääkäri on vapaamuotoisessa päivystyksessä arkisin klo 20.00 saakka ja viikonloppuisin 

klo 9.00–18.00. 

- Kaikista aktiivityötunneista maksetaan päivystyskorvaus, jonka korotettu kerroin on 

2,48. 

- Päivystyskorvaus maksetaan vähintään neljästä aktiivityötunnista/päivä 

viikonloppuisin ja arkipyhisin. Jos aktiivityötuntien määrä ylittää neljä, maksetaan 

myös ylimenevältä osalta päivystyskorvaus kertoimen 2,48 mukaan. 

- Arkipäivisin päivystyskorvaus maksetaan vähintään yhdeltä aktiivityötunnilta. 

- Puhelinkonsultaatio katsotaan 15 minuutin aktiivityöajaksi, ellei erikseen ilmoiteta, 

että konsultaatio kesti kauemmin. 
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3. Päivystyskorvaukset viikonloppukierroista yleislääketieteen osastoilla 

Erikoislääkäri tai muu kokenut lääkäri kiertää yleislääketieteen osastoilla ja 

kotisairaalassa viikonloppuisin. 

- Päivystyskorvaus maksetaan korotetun kertoimen 2,48 mukaan. 

- Päivystyskorvaus maksetaan vähintään 6 tunnilta/päivä. Jos päivystystyö kestää 

kauemmin kuin kuusi tuntia, maksetaan ylimeneviltä tunneilta korvaus saman 

kertoimen mukaan (2,48). 

 

4. Vapaamuotoinen päivystys virkalääkärin tehtäviä varten 

Virkasuhteessa olevan lääkärin on tultava työhön 60 minuutin kuluessa hoitamaan asiaa, 

joka vaatii virkasuhteessa olevan lääkärin läsnäoloa (virka-apupyyntö). 

- Vapaamuotoisesta päivystyksestä maksetaan lääkärisopimuksen mukainen 

peruskorvaus, arkisin 19 % ja viikonloppuisin 26 %. 

- Jos lääkäri kutsutaan työhön, hänelle maksetaan 90 euron kertakorvaus. 

Aktiivityöstä maksetaan lääkärisopimuksen mukainen päivystyskorvaus. 

- Lääkäri voidaan kutsua työhön vain silloin, kun etupäivystystä hoitava lääkäri ei ole 

virkasuhteessa. 

 

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.1. - 31.12.2023. 

Sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden päästä siitä, kun 

irtisanominen on annettu tiedoksi. 



   

 
 

Paikallinen työehtosopimus ensihoitajien työaikajärjestelyistä 
 
 
 
 
1. Sopijaosapuolet
 
 Pohjanmaan hyvinvointialue ja Tehy. 
 
 
2. Sopimuksen tarkoitus
 

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

 
 
3. Soveltamispiiri

 
Sopimusta sovelletaan niihin ensihoitajiin, jotka toimivat tehtävissä, joissa ei noudateta AVI:n 
poikkeuslupaa koskien 24 tunnin työvuoroja. Sopimus koskee päiväambulanssitoimintaa. 
 

 
 
4. Säännöllisen työajan pituus ja tasoittumisjakso
 

Työvuoron pituus voidaan suunnitella niin, että se on enintään 12 tuntia vuorokaudessa. 
Säännöllinen viikkotyöaika on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia 4 viikon ajanjaksossa 
(tasoittumisjakso).  
Keskimääräisestä viikkotyöajasta johtuen liukuvaa työaikaa ei sovelleta. 

 
 
5. Säännöllisen työajan ylittäminen ja työaikakorvaukset

Vuorokautinen ylityöraja on 8 tuntia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty
tuntimäärä, kuitenkin enintään 12 tuntia. Viikoittainen ylityöraja on keskimäärin 38 tuntia 15
minuuttia tai tätä korkeampi työvuoroluetteloon merkitty tuntimäärä, kuitenkin enintään 48
tuntia.
 
Muilta osin noudatetaan SOTE III luvun määräyksiä. 

 
 
6. Lepoajat
 

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

 
 
7. Sopimuksen muut ehdot
 

Vuosilomapäivä ja arkipyhä lyhentävät työaikaa kokoaikatyössä 7 tuntia 39 minuuttia.  
 
 
8. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen
 

Sopimus tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 
Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 



      

     

 

 

 

Paikallinen sopimus hälytysrahan suorittamisesta 

 

 

1. Sopimuksen tarkoitus 

Sopimuksen tarkoituksena on turvata henkilöstön saatavuus yllättävissä ja kiireellisissä 

työtilanteissa, joissa tarvitaan henkilöstöä turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuus niin pienin 

häiriöin kuin mahdollista.  

 

 

2. Soveltaminen ja määrittely 

Tässä sopimuksessa sovitaan paikallisesti hälytysrahan suorittamisesta kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä poiketen.  Sopimusta sovelletaan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen henkilöstöön. Hälytysrahaa ei makseta lyhytaikaisessa palvelussuhteessa 

oleville (alle 13 päivää). 

Hälytysrahasopimusta sovelletaan vasta sitten, kun kaikki muut vaihtoehdot toiminnan 

järjestämiseksi on selvitetty. 

 

 

3. Hälytysrahat 

 

Hälytysraha 100 € suoritetaan seuraavissa tilanteissa: 

1. Työntekijä kutsutaan työhön vapaa-aikanaan niin, että hänen on saavuttava työpaikalle 

72 tunnin kuluessa. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen 

työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. 

2. Työntekijä joutuu työnantajan toimesta normaalin työvuoron jälkeen jäämään 

työpaikalle ja tekemään vielä yhden työvuoron niin, että yhteenlaskettu tuntimäärä on 

vähintään 12 tuntia tai työajan pidennys on vähintään neljä tuntia. 

3. Työntekijä joutuu suunnittelemattomasti olemaan varalla heti työpäivän jälkeen.  

4. Suunniteltua työaikaa joudutaan pakottavasta syystä pidentämään enemmän kuin 

tunnilla työtehtävissä, jotka vaativat erikoisosaamista ja sisältävät vaativia 

toimenpiteitä, esimerkiksi leikkaustiimi meneillään olevan leikkauksen tai 

angiotutkimuksen vuoksi. 
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Hälytysraha 120 € 

Viikonloppuisin ja arkipyhisin maksetaan korotettu hälytysraha. Viikonlopuksi luetaan aika, joka 

alkaa perjantaina klo 15.00 ja päättyy maanantaina klo 7.00. 

 

 

Hälytysraha 105 € 

Suoritetaan lääkärille, joka suunnittelemattomasti joutuu tehdyn työpäivän jälkeen välittömästi 

päivystysvuoroon.  

 

 

Erityishälytysraha 

Erityishälytysraha suoritetaan työntekijälle, jolla on erikoisosaamista ja joka työnantajan 

toimesta kutsutaan työhön erityisen kiireellisen hoitotarpeen vuoksi. Tämä koskee tilanteita, 

joissa potilaan tila on henkeä uhkaava ja hänen henkensä on vaarassa ilman välittömiä 

toimenpiteitä. Työntekijän on oltava paikalla viimeistään 30 minuutin kuluessa. 

- Lääkäreiden erityishälytysraha on 140 €. 

- Hoitajien erityishälytysraha on 120 €. 

 

 

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus astuu voimaan 1.1.2023 ja on voimassa toistaiseksi. 



 
 

 
 

Yhteistoimintasopimus 

Kunta-alan yhteistoimintamenettelystä säädetään työnantajan ja henkilöstön välisestä 

yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa. Työsuojeluasioissa huomioidaan työsuojelua 

koskeva lainsäädäntö sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus. 

Pohjanmaan hyvinvointialue ja ammattijärjestöt ovat sopineet paikallisessa virka- ja 
työehtosopimuksessa yhteistoimintamenettelyn ja työsuojelun yhdistämisestä. 
Yhteistyötoimikunta käsittelee asiat, jotka työsuojelun valvonnasta annetun lain mukaisesti 
käsitellään työsuojelutoimikunnassa.  
 
Yhteistoimintaperiaatteissa otetaan esiin asiat, joissa on erityisen tärkeää huomioida 

yhteistoimintamenettely sekä missä organisaatiotasossa ne on luonnollisinta käsitellä. 

Yhteistoiminta sujuu parhaiten silloin, kun se on luonnollinen osa toimintaa.  

Kyseisen asian luonne on ratkaiseva yhteistoimintamenettelyn ajankohdan kannalta. 

Alustava valmistelu voidaan tehdä ilman yhteistoimintamenettelyä, mutta 

yhteistoimintamenettely on käynnistettävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta 

henkilöstöllä on aito mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen. 

Yhteistoimintaneuvottelut käydään yhteistoimintalain mukaisesti asioissa, jotka koskevat 

siirtämistä osa-aikatyöhön, lomautusta ja irtisanomista taloudellisista tai tuotannollisista 

syistä. 

- Kaikki yhteistoimintakokoukset pidetään työajalla.  

- Kaikkien yhteistoimintaelinten edustajat valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

 

Yhteistyötoimikunta (strateginen)  

 

Yhteistyötoimikunnassa on 20 jäsentä varajäsenineen. Heistä kahdeksan edustaa 

työnantajaa, 10 henkilöstöä ja lisäksi toimikuntaan kuuluu kaksi työsuojelun edustajaa. 

Henkilöstöjaosto nimittää työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan valtuuston toimikautta 

vastaavaksi kaudeksi. Ammattijärjestöt valitsevat henkilöstön edustajat ja heidän 

varajäsenensä. 

  

Yhteistyötoimikunnassa käsitellään seuraavia asioita:  

- koko organisaatiota koskevat strategiat, suunnitelmat ja kehittämishankkeet  

- yhteistyöryhmiltä tulleet asiat 

- keskeiset muutokset toiminnassa ja taloudessa 

- työsuojelun ja tilastojen seuraaminen strategisella tasolla. 

 

Toimikunta nimittää työsuojeluneuvoston. 

 

Yhteistyötoimikunta kokoontuu tavallisesti neljä (4) kertaa vuodessa. Kokouspöytäkirjat voi 

lukea intranetistä. 
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Yhteistyöryhmät toimialatasolla (operatiivinen) 

 

Yhteistyöryhmään nimitetään neljä työnantajan edustajaa tulosaluetasolta sekä henkilöstön 

edustaja kustakin pääsopijajärjestöstä, jonka jäseniä palvelualueella on, sekä yksi 

työsuojeluvaltuutettu. Ammattijärjestöt valitsevat henkilöstön edustajat yhdessä. 

Yhteistyötoimikunta vahvistaa valinnat.  

 

Toimialan johtaja toimii ryhmän puheenjohtajana. 

Yhteistyöryhmä käsittelee koko toimialaa koskevia periaatteita ja suunnitelmia. 

Yhteistyöryhmässä käsitellään seuraavia asioita:  

- toimialan henkilöstösuunnitelma ja osaamisen kehittämissuunnitelma sekä sen 

seuranta 

- työpaikan riskien ja haittojen selvittämisen ja käsittelyn periaatteet  

- henkilöstöä koskevat tilastot ja tutkimustulokset 

- henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavat muutokset toimialan 

palvelurakenteessa ja työn ja palveluiden järjestämisessä 

- työsuojelun ja tilastojen seuraaminen toimialatasolla. 

 

Yhteistyöryhmän kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. 

 

Yhteistyöryhmät kokoontuvat vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokouspöytäkirjat voi lukea 

intranetistä. 

 

Työsuojeluneuvosto 

 

Työsuojelutoiminnan seuraamiseksi ja kehittämiseksi on perustettu työsuojeluneuvosto.  

Tavoitteena on kehittää toimintaan käytäntöjä, joiden lähtökohtana on psyykkinen ja 

fyysinen terveys, työn ja työympäristön turvallisuus sekä työhyvinvointi.  

 

Työsuojeluneuvosto avustaa linjaorganisaatiota toimien asiantuntijana työsuojeluasioissa. 

Työsuojeluneuvosto raportoi ja tekee esityksiä yhteistyötoimikunnalle 

työsuojeluyhteistoimintaa koskevissa asioissa. 

 

Työsuojeluneuvostossa on 12 jäsentä. Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa sekä puolet 

sitä työntekijöiden tai toimihenkilöasemassa olevien työntekijöiden ryhmää, joka on näistä 

suurempi ja neljännes sitä ryhmää, joka on näistä pienempi. Työsuojeluneuvoston 

kokouksiin kutsutaan lisäksi yksi työterveyshuollon edustaja. Neuvosto valitaan neljän 

vuoden toimikaudeksi. Työsuojelupäällikkö toimii työsuojeluneuvoston puheenjohtajana. 

Kokouspöytäkirjat voi lukea intranetistä. 

Työsuojeluneuvoston kokouksiin voidaan kutsua asiantuntijoita. 

  



 
 

 
 

Henkilöstökokoukset 

 

Henkilöstökokouksessa käsitellään tiettyä yksikköä tai ryhmää koskevat yhteistoiminta-asiat. 

Yhteiset henkilöstökokoukset ovat tärkeitä myös yksiköissä, joissa työskentelee useita eri 

ammattiryhmiä.  

 

Henkilöstökokous on kanava työpaikan sisäiselle viestinnälle ja tiedottamiselle. 

Henkilöstökokouksessa käsitellään seuraavia asioita:  

- työpaikan viihtyvyyteen ja työhyvinvointiin liittyvät asiat  

- työtehtävien ja työnjaon muutoksiin liittyvät asiat  

- vuosilomia ja työaikasuunnittelua koskevat periaatteet  

- yksikön henkilöstösuunnitelma  

- yksikön osaamisen kehittämissuunnitelma  

- yksikön toimintasuunnitelma  

- koko organisaatiota koskevista asioista tiedottaminen  

- työn ja palveluiden organisointia koskevat muutokset, joilla voi olla vaikutuksia 

henkilöstöön  

- työsuojeluasiat, kuten työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat 

asiat sekä riski- ja työpaikkakartoitukset.  

 

Kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita muista yksiköistä. 

Henkilöstökokouksia pidetään säännöllisesti vähintään kuusi (6) kertaa vuodessa.  

Esihenkilö vastaa siitä, että asiat käsitellään kokouksessa. Luettelo käsiteltävistä asioista on 

toimitettava henkilöstölle tiedoksi yksikölle sopivalla tavalla viimeistään viisi päivää ennen 

kokousta. Aloitteen henkilöstökokouksessa käsiteltävistä asioista voi tehdä sekä esihenkilö 

että työntekijä.  

Kokouksesta laaditaan muistio, niin että ne, jotka eivät päässeet kokoukseen, voivat lukea, 

mitä asioita kokouksessa käsiteltiin. Muistioon merkitään kokouksen ajankohta, osallistujat ja 

käsitellyt asiat. Muistioiden on oltava yksikössä saatavilla.  

 

Työntekijän ja esihenkilön välinen keskustelu  

 

Yhtä työntekijää koskeva yhteistoiminta-asia käsitellään työntekijän ja hänen esihenkilönsä 

kesken, ja aloitteen voi tehdä kumpikin osapuoli. Luottamuksellisia keskusteluita käydään 

esihenkilön ja työntekijän kesken tarpeen vaatiessa. Myös kehityskeskustelu on luonnollinen 

tilaisuus muutoksia koskevien asioiden käsittelyyn ja keskusteluun.  

 

Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat:  

- yksittäistä työntekijää koskeva tieto 

- merkittävät muutokset työtilanteessa  

- työn organisointia koskevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi työntekijän 

asemaan  

- asiat, jotka vaikuttavat välittömästi työntekijän turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn.  

 

Työntekijän pyynnöstä käsittelyn aikana läsnä voi olla henkilöstön edustaja, 

työsuojeluvaltuutettu tai esihenkilön esihenkilö. 



Työaikalain ulkopuoliset viranhaltijat

Muutosjohtaja

Hallintojohtaja

Talousjohtaja

HR-johtaja

Laatujohtaja

Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen johtaja

Viestintäjohtaja

Sektorijohtaja

Johtajaylilääkäri

Johtajaylihoitaja

Sosiaalijohtaja

Toimialajohtaja

Hallintoylilääkäri

Strategia- ja kehittämisjohtaja

Pelastusjohtaja
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