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Henkilöstöjaosto

• Puheenjohtaja Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja esittelijä HR 
vastuuvalmistelija Kaisa Harjunpää. Sote –kuntayhtymistä ja kunnista, joissa sote omana 
toimintana  edustus ja lisäksi henkilöstön edustus.

• Työryhmät jaoston alla: Henkilöstösiirrot ja yt, HR osa-alueet ja ICT, työkykyjohtaminen 
ja henkilöstöviestintä.

• Jaostolla eikä työryhmillä päätösvaltaa. VATElla päätösvalta. Jaoston työ VATEn kauden 
ajan. 

• TEHTÄVÄ
• Selvittää HVA:lle siirtyvä henkilöstö 
• Valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja – sopimuksiksi



Liikkeenluovutus

• Juridinen termi.

• Laissa säädetty liikkeenluovutukseksi henkilöstön siirto, kun HVA:lle siirtyy 
järjestämisvastuu sote ja pela. Ns. automaattinen liikkeenluovutus. Ei kuitenkaan 
pakkoa siirtyä, mutta ei oikeutta jäädä kunnan palvelukseen. Erityinen 
irtisanoutumismahdollisuus.

• Palvelussuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovuttajalta 
(kunta/ky) hyvinvointialueelle.

• Palvelussuhteen ehdot
• Kuten liikkeenluovutusta ei olisi tapahtunutkaan. Esimerkki:

• 31.12.2022 henkilön nimike sairaanhoitaja, tehtäväkohtainen palkka 2643,29 €/kk, työkokemuslisä 
211,46 €/kk, määrävuosilisä 55,43 €/kk ja henkilökohtainen lisä 86,43 €, vuosilomaoikeus 38 pv, 
työaikamuoto jaksotyö

• 1.1.2023 nimike sairaanhoitaja, tehtäväkohtainen palkka 2643,29 €/kk, työkokemuslisä 211,46 €/kk, 
määrävuosilisä 55,43 €/kk ja henkilökohtainen lisä 86,43 €, vuosilomaoikeus 38 pv, työaikamuoto 
jaksotyö



Palvelussuhteen kesto ja ehdot

• Palvelussuhteen kestoon sidotut palvelussuhteen ehdot.
• Työkokemuslisä/ammattialalisä

• Henkilöllä 31.12.2022 työkokemuslisään oikeuttavaa aikaa 9 vuotta, 11 kk ja 17 päivää.

• 10 vuotta täyttyy tammikuussa 2023, jolloin 2. työkokemuslisä maksuun 1.2.2023.

• Vuosilomaoikeus
• Henkilöllä täysi loma-oikeus (38) tulossa täyteen kuluvassa olevan lomanmääräytymiskauden 

loppuun mennessä 31.3.2022.

• HVA:lla lomaoikeus täydet (38) 2.5. alkavana lomakautena ja lomakauden ulkopuolella 
(lomavuotena).

• Vuosilomat, säästövapaat
• 31.12.2022 työntekijällä vuosilomaa jäljellä 7 päivää – 1.1.2023 työntekijällä hva:lla pidettävänä 7 

päivää vuosilomaa

• 31.12.2022 työntekijällä säästölomaa 22 päivää – 1.1.2023 työntekijällä hva:lla pidettävänä 22 
päivää säästölomaa

• Lomarahavapaa
• Suositus kunnille ja KY:lle vapaaksi vaihdettavat lomarahat pidetään pois ennen 1.1.2023. Ei siirry 

HVA:lle. Huomioitava sopimuksissa, kun lomarahaa vaihdetaan vapaaksi.



Satakunnan HVA:lle siirtyvä 
henkilöstö
• Siirtyvä henkilöstö

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä 
hoitava henkilöstö

2. Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit

3. 1. ja 2. kohdan tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitava henkilöstö, jos 
tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet 1. 
ja/tai 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä ja/tai niiden tukitehtäviä.

1. HE:ssä 241/2020 tukipalveluja määritelty seuraavasti:

1. Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät

2. Esimerkkeinä mainittu: Keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja 
hallintopalvelut, palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai 
kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.



Määrittely

• Vähintään puolet työtehtävistä, 50 % tai yli (Työtehtävien seuranta x 
ajalla, Kokonaisarvio viimekädessä, kun muuta mittaa ei ole. Esim. arvio 
siitä, mihin osaan organisaatiossa tehtävät kohdistuu kokonaisuutena 
enemmän?, Miksi tehtävä  on organisaatiossa?).

• Ajankohta, joka määrittää siirtyvän henkilöstön on liikkeenluovutushetki 
31.12.2022 – 1.1.2023 klo 24.00/00.00.Henkilön tehtävät ko. 
ajankohtana.

• Talouden 2023 valmistelu edellyttää ennakointia asiassa molemmin 
puolin. Henkilöstökulut suurin menoerä.

• Sopimismahdollisuus siirtymisissä olematon ja epävarma juridisesti. Laki 
määrittää yksiselitteisesti tosiasialliset tehtävät määrittelyn pohjaksi.

• Tärkeää selvittää siirtyvä henkilöstö perusteellisesti ja ennalta, jotta 
vältytään jälkikäteisiltä riidoilta.



Siirtyvä vakinainen henkilöstö (alustava 30.11.21)

Organisaatio Vakinaiset lkm Virkasuhde lkm Työsuhde lkm

Ilmoitetut 
avoimet virat/toimet 

lkm
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2857 294 2563 0

Porin perusturva (Pori, Merikarvia, Ulvila) 2160 290 1870 81*

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä (Eurajoki, Harjavalta, 
Kokemäki, Nakkila) 616 92 524 45

Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä (Kankaanpää, Jämijärvi, Karvia, 
Pomarkku, Siikainen) 447 82 365 25

Eura 310 41 269 4

Eurajoki 14 0 14 1

Harjavalta 4 2 2 0

Huittinen 274 30 244 15

Jämijärvi 0 0 0 0

Kankaanpää 18 4 14 0

Karvia 0 0 0 0

Kokemäki 13 0 13 1

Merikarvia 0 0 0 0

Nakkila 13 0 13 0

Pomarkku 0 0 0 0

Pori 135 7 128 0

Rauma 1022 157 865 21

Siikainen 0 0 0 0

Säkylä 169 19 150 0

Ulvila 15 0 15 0

Satakunnan pelastuslaitos 245 186 59 20

Yhteensä 8312 1204 7108 132

* uusia virkoja/toimia menossa lautakuntaan seuraavasti: 8 sosiaalityöntekijää, 3 sosiaaliohjaajaa



Ammattialat





Työehtosopimukset

• HVA:lle siirrytään 1.1.2023 
KVTES/LS/SOTE/TS 
sopimuksin. Jossakin vaiheessa 
siirrytään sopimuksiin
• SOTE 
• HVA yleinen 
• LS

• KT Kunta- ja 
hyvinvointialuetyöantaja ry 
neuvottelee tes/ves
kokonaisuutta 

• Henkilöstön jako TES/VES 2022



Palvelussuhteet vuonna 2022

• Pyritään pitämään nykytila
• Ei kasvateta eroja vaan mieluummin tehdään ratkaisuja, jotka 

helpottavat siirtymää vuodenvaihteessa 22-23 ja HVA:n toimintaa 
jatkossa

• Nimikkeet

• Palkkaus.
• Työnantajat noudattavat vakiintunutta/ käytössä olevaa tva-järjestelmää, ei 

irtiottoja. 

• TT 2018-18. Kuhmon kaupunki oli korottanut fysioterapeuttien palkkaa juuri 
ennen liikkeen luovutusta (2005). 
• Aiheutti palkkaharmonisaation tarpeen luovutuksensaajalla

• Muutkin palkanosat vakiintuneen mukaan.



Palvelussuhteet vuonna 2022

• Vuosilomat
• Annetaan normaaliin tapaan ja pyritään pitämään mahdollisimman paljon. Suositus - 10 päivää 

siirtyy HVA:lle 31.3.2022 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

• Säästövapaa
• Organisaatioissa omia enimmäismääriä, näitä noudatetaan.

• HVA:lle siirtyvää lomapalkkavelkaa ei tulisi kasvattaa. Työnantajalla ei määräysvaltaa säästövapaan 
ajankohtaan ellei sovita säästöön siirettäessä. Huomioitava, jos jotakin sovittu säästövapaan ajankohdasta, 
esim. v, 2024 keväällä, sitoo sopimus työnantajaa. 

• Lomarahavapaa
• Valmisteilla oleva suositus – jos vaihdetaan pidetään pois ennen 31.12.2022.

• Rekrytointi
• EI OLE olemassa rekrytointikieltoa

• On kiinnitetty huomioita pieneen joukkoon hallinnon sihteereitä ja asiantuntijoita, joiden rekrytoinnissa 
käytettävä harkintaa.

• HVA sinällään ei ole  ma peruste. (Virka voidaan jättää täyttämättä, avoin virka, työsopimussuhteissa 
tehtävien järjestelyt)

• Saa ja tulee rekrytoida määräaikaisiin palvelussuhteisiin, jotka kestävät vuodelle 2023 tai pidempäänkin (ma 
peruste)



Palvelussuhteet vuonna 2022

• Työvuorojen suunnittelu
• Myöhemmin ohjeet siitä, kuinka pitkälle v. 2023 voidaan suunnitella

• Vuosilomien antaminen vuoteen 2023
• Myöhemmin ohjeet siitä, kuinka pitkälle v. 2023 voidaan antaa

• Työlomat/virkavapaat
• Lakisääteiset annetaan hakemuksen mukaan
• Harkinnanvaraiset 

• Suositus voidaan myöntää  30.6.2023 asti

• Työaikasaldot, työaikapankit
• Valmistelussa pohdittavana, miltä osin otetaan HVA vastuulle

• Liikkeen luovutusten yhteydessä on yleistä, että sovitaan pidettäväksi/maksetaan pois 
luovuttajan toimesta.



Mitä tapahtuu seuraavaksi

• Kevään aikana yt (4 §)
• Siirtyvän henkilöstön määrittely 13.5.2022 mennessä

• Uusi tietojen keruu henkilöstö- ja 
palvelussuhdetiedoista keväällä

• Tarkennetaan kuvaa siirtyvästä henkilöstöstä

• HR järjestelmien käyttöönotto alkaa
• Personec Fk ja ESS

• Kuntarekry?

• Titania

• Lukuisia muita

• Työterveyshuollon järjestäminen

• Tarvittavien virkojen määrittäminen ja perustaminen 
2022. (Positiot, jotka täytettävä vuoden 2022 aikana ?)

• Henkilöstöohjeet, henkilöstöedut, 
palkkausjärjestelmät, rekrytoinnit,  lakisääteiset 
suunnitelmat jne.

• Paikalliset sopimukset organisaatioissa (irtisanominen 
vaiko ei?) ja uusien valmistelu ja neuvottelu

• Esimiesten kouluttaminen ja ohjeistaminen syksy

• Henkilöstöinfot ja esimiesinfot

• Syksyllä 2022 yt (11§)

• Siirtosopimukset luovuttajan ja luovutuksensaajan 
välillä

• Henkilöstön siirto uuden organisaation rakenteisiin 5-
12/2022

• Lopullinen henkilöstön siirto palkkajärjestelmään 
xx.11/12.2023, josta edelleen muihin järjestelmiin



ESIMIES HVA:lla

• Johtamisjärjestelmän tärkein osa

• Johtamisjärjestelmän ja valtuudet määräävät hallintosääntö ja 
mahdolliset muut säännöt/päätökset

• Hallintosääntö 3/2022 aluevaltuustoon
• Hallintosääntö täydentyy v. 2022 ajan



Palkkaharmonisaatio

•?
• Henkilöstön tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu edellyttää 

harmonisaatiota.

• Aikataulu, palkkausjärjestelmä, rahoitus, henkilöstöryhmien tasapuolinen 
kohtelu jne ?



Henkilöstötoiminnot HVA:lla

• Keskitetty/hajautettu?

• (Henkilöstöhallinto)/ henkilöstöpalvelut / ”people and culture” 
-rooli?

• Toimivallan jako henkilöstöasioissa - viranhaltija, lautakunnat, 
henkilöstöjaosto, aluehallitus, aluevaltuusto.



Riskit valmistelussa

• Kireä aikataulu
• Arvioitava realistisesti, millaiset muutokset, joilla 

henkilöstövaikutuksia ovat mahdollisia käytössä olevassa ajassa.

• Liikkeenluovutus rajaa mahdollisuuksia tehdä muutoksia esim. 
henkilöstörakenteessa, esimiesrakenteessa 1.1.2023. 
Myöhemmin mahdollisia (yt prosessi).

• Valmistelun priorisointi palkanmaksuun 1/2023 ja 
operatiivisen toiminnan turvaamiseen 1.1.2023 -


