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Henkilöstövalmistelun lähtökohdat

• Kaksi lähtökohtaa
• Keskittyminen palkanmaksun turvaamiseen sekä operatiivisen palvelutuotannon 

keskeytymättömyyden turvaamiseen 1.1.2023. 

SEKÄ
• Keskittyminen perusprosessien selkeyteen 1.1.2023 –

• Esimiehet ja henkilöstö arjessa (mm. poissaolot, rekrytoinnit, matkustaminen, koulutukset jne)

• Resurssi; vastuuvalmistelija kokoaikainen ja 2 pv/vko hr-asiantuntija 
• Henkilöstöä luovuttavat organisaatiot aktiivisesti mukana, 

• tietojen luovutus HVA:lle ja yhteistoimintaprosessit omassa organisaatiossa

• Verkostoja, joissa tieto kulkee molempiin suuntiin
• Vuoropuhelu henkilöstön edustajien kanssa
• Lisäresurssitarve

• Luovuttavista organisaatoista hr osaajat oman toimen ohella

• Muutama henkilö järjestelmien käyttöönottoprojekteihin ja henkilöstösiirtoihin



Henkilöstön siirrot

• Syksy 2021 luovuttavissa organisaatioissa 1. yt kierros henkilö- ja 
palvelussuhdetietojen luovuttamiseksi HVA:lle

• 1. tietojen keruu tehtiin päivältä 30.11.2021

• Luovuttavat organisaatiot käsittelivät 28.2.2022 mennessä  arviot 
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
• Tiedot aluehallitukselle 30.3.2022, josta edelleen aluevaltuustolle

• 2. yt. kierros alkanut/alkamassa luovuttavissa organisaatioissa -
siirtyvän henkilöstön ”lopullinen” määrittäminen (yt laki 4 §)
• Määräaika 21.5.2022 

• 3. yt. kierros syksy 2022 (yt laki 11 §)



Siirtyvä henkilöstö, arvio 

Organisaatio Vakituinen/määrä-aikainen
Lukumäärä, vakituiset ja määräaikaiset maaliskuu 2022,  
SARAKE 1* Lukumäärä, vakituiset  siirtyvät, joulukuu 2022, tark.helmikuu 2022, SARAKE 2**

Eura vakituiset 353 310 
määräaikaiset 85 

Eurajoki vakituiset 14 14 
määräaikaiset 3 

Harjavalta vakituiset 11 4 
Huittinen vakituiset 274 274 

määräaikaiset 169 
Jämijärvi - - -
Kankaanpää vakituiset 21 18 
Karvia -
Kessote vakituiset 611 616 

määräaikaiset 51 
Kokemäki vakituiset 13 10 
Merikarvia vakituiset 12 12 
Nakkila vakituiset 14 13 
Pomarkku vakituiset 2 2 

Pori (sis. Petu ja Pela) vakituiset 2 650 2 543 
määräaikaiset 646 

PoSa vakituiset 438 447 
määräaikaiset 34 

Rauma vakituiset 1 049 1 022 
määräaikaiset 780 

Satshp vakituiset 3 050 2 853 
määräaikaiset 780 

Siikainen vakituiset 2 2 
Säkylä vakituiset 170 169 
Ulvila vakituiset 16 15 
Yhteensä*** 11 248 8 324 
* Satakunnan hyvinvointialueen henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Kaisa Harjunpää on pyytänyt 17.1.2022 päivätyllä tietopyynnöllä toimittamaan 28.2.2022 mennessä arvion hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Luvuissa on huomioitu henkilöstösuunnitelman mukainen 
henkilöstömäärän lisäys. 

** Ensimmäinen kysely organisaatioille, vakituisen hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tiedot, kysely joulukuussa 2021, tietojen tarkastelu helmikuu 2022

*** Sarake 1: Sisältää vakituisia 8701 ja määräaikaisia 2548, Sarake 2: Sisältää vakituiset tilanteessa joulukuu 2021



Henkilöstön siirto - tekninen

• Siirtyvän henkilöstön määrittäminen ja siirto järjestelmään, 
palkanmaksun ja muiden oikeuksien ja velvoitteiden hoitamiseksi.

• Henkilöstön tietojen siirto palkkajärjestelmään. Oikeat tiedot oikein.
• Palkkaohjelma hr:n ns. master -järjestelmä, josta tieto siirtyy muihin järjestelmiin 

• Palkanmaksu 1/2023 turvaaminen on tärkeintä.

• Henkilöstö sidotaan kolmeen ulottuvuuteen; organisaatioon, 
esimiesrakenteeseen ja talouteen. 
• Raportointi tapahtuu näiden tietojen pohjalta

• Järjestelmien käyttöönotto tärkeässä roolissa
• In-House yhtiöt Sarastia Oy ja 2M-IT Oy tärkeimpinä kumppaneina

• Esiselvityksiä menossa ja käyttöönottoja alkamassa



Henkilöstön siirto - tosiasiallinen

• Siirtyminen ”vanhana työntekijänä”
• Infoissa ja viesteissä selvennetty henkilöstölle asiaa

• YDINKYSYMYKSIÄ HENKILÖSTÖLLE
• Millaiseen organisaatioon siirrytään? Johtamisjärjestelmä (kevät 

2022)

• Mihin tehtävään siirrytään? (kevät 2022 – syksy 2022)

• Millainen henkilöstöpolitiikka ja millaiset toimintatavat 
organisaatiossa on? (kevät 2022 - 31.12.2022 ja jatkuu 1.1.2023 -)



HVA henkilöstö v. 2022

• Hyvinvointialuejohtajan valintaprosessi käynnissä (19.4. 
aluevaltuustokäsittely)

• Organisaatiorakenne 
• Päätös 19.4.2022 aluevaltuusto, minkä jälkeen määritellään 2022 tarvittavat 

johtavat viranhaltijat sekä muut tehtävät.
• Organisaation toiminnan suunnittelu vuodelle 2023 edellyttää v. 2022 

johtavia viranhaltijoita.
• Virkojen perustaminen ja kelpoisuusehtojen määrittely
• Johtavat viranhaltijat haetaan HVA:lle siirtyvän henkilöstön joukosta
• Virkojen täyttäminen/viran tehtävien hoitaminen määräajan vuoden 2022 ja 

liikkeen luovutuksesta siirto HVA:lle ko. tehtävään 1.1.2023 –

• Ostopalveluina edelleen tietyt tehtävät



Viranhaltijaorganisaatio

• Toimialuejohtajat ja muut johtajat
• 5 - 6/2022

• Tehtävän hoitaminen määräajan, esim. avoimen viran hoitajana 2022 
vuoden ajan

• Virkavapaa tai virantoimitusvelvollisuuden muutos vuodelle 2022 
luovuttavasta organisaatiosta

• Vastuualuejohtajat
• 8 - 9/2022

• Tehtävän hoitaminen määräajan, esim. avoimen viran hoitajana 2022 
vuoden ajan

• Virkavapaa tai virantoimitusvelvollisuuden muutos vuodelle 2022 
luovuttavasta organisaatiosta



Henkilöstön siirtojen valmistelu

• Jokaisella viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus siirtyä samaan, 
samankaltaiseen tai osaamista vastaavaan tehtävään nykyisin 
palkkaeduin.

• Virasta virkaan tai työsuhteeseen.

• Pääsääntö siirroissa, että työtehtävät ”vaativuustasoltaan” yhtäläiset. 
(Esim. esimiestehtävästä esimiestehtävään tai ”asiantuntijatason” 
tehtävään)

• Työsuhteesta pääsääntöisesti työsuhteeseen. Hallintosäännössä 
huomioitava mahdollinen siirto työsuhteesta virkaan.

• Määräaikaiset määräaikaisuuden loppuun.

• Organisaatiossa 1.1.2023 -> työtehtävien muutokset, 
palkkamuutoksineen mahdollisia -> yt menettely ja irtisanomisperusteet.



Henkilöstön siirtojen valmistelu

• Toimialajohtajat ja muut johtajat
• Siirtyvän henkilöstön joukosta nykyinen johto osaamiskartoituksen 

kohteena.
• Nimike ei ratkaise vaan tehtävä. 

• Osaamiskartoitus 
• nykyiset tehtävät ja tehtävien edellyttämä osaaminen
• oma toive tehtävistä hva:lla
• muu osaaminen (esim. tutkinto tai nykyistä tehtävää edeltävä työ, josta merkittävää 

muuta osaamista, jota nykytehtävä edellyttää)

• Osaamiskartoitustietojen, mahdollisten ”haastattelujen” ja mahdollisten 
henkilöarviointien perusteella sijoitus virkaan. 

• Palkkatason määrittäminen tehtäviin.
• Nykyiset palkat, alueen yleinen palkkataso, organisaation palkka- ja 

palkitsemispolitiikka, rahoitus?



Henkilöstön siirtojen valmistelu

• Osaamiskartoituksen kautta myös seuraavat
• Vastuualuejohtajataso

• Asiantuntijatehtävät

• Hallinnon tukitehtävät

• Muut?



Mitä tapahtuu seuraavaksi

• Kevään aikana yt (4 §)
• Siirtyvän henkilöstön määrittely 21.5.2022 mennessä

• Uusi tietojen keruu henkilöstö- ja 
palvelussuhdetiedoista keväällä

• Tarkennetaan kuvaa siirtyvästä henkilöstöstä, tilannekuva 
5/2022

• HR järjestelmien käyttöönotto alkaa
• Personec Fk ja ESS

• Titania

• Kuntarekry

• Lukuisia muita (Intro, Haipro/wpro, esmikko, flexim…)

• Liittymät järjestelmien välillä

• 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



Toimivalta henkilöstöasioissa

• Poliittinen päätöksenteko
• Strategia, periaatteet, ohjelmat, linjaukset, johtavien viranhaltijoiden 

valinta.

• Operatiivinen päätöksenteko
• Palkkaus, paikalliset neuvottelut ja sopimukset, rekrytoinnit, 

henkilöstöohjeet, ves/tes tulkinnat, koulutukset, osaamisen hallinta 
jne.



Palkkaharmonisaatio ?

• Sopimusratkaisu, josta neuvotellaan määrittää harmonisointia

• Palkkaharmonisaatiosta tehdään laskentaa tietyillä olettamilla. Saadaan 
suuntaa antava arvio, jossa paljon varaumia

• Valtakunnalliset linjaukset asiassa suotavia (pakollisia), esim. aikataulu

• Ei sovita siirtosopimuksissa, sopiminen järjestöjen kanssa HVA:lla?

• Nykyiset palkkausjärjestelmät organisaatioissa, esimerkki:

organisaatio 1 organisaatio 2 organisaatio 3 HVA

TVA taso 1, 2435,67 taso 1, 2517,34 taso 1, 2456,77 2450,33

taso 2, 2475,50 taso 2, 2670,91 taso 2, 2488,90 2590,58

taso 3, 2540,53 taso 3, 2530,10 2699,12

taso 4, 2587,44 2730,44

taso 5, 2650,99

taso 6, 2730,44


