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1 Johdanto 

 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän muodostavat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, 

Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat. Asukkaita kuntayhtymän alueella on yhteensä noin 63 600. Vuoden 

2015 lopulla perustetussa henkilöstötyöryhmässä on edustettuna sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien edus-

tajien lisäksi pääsopijajärjestöjen edustajat. 

Työryhmä on saanut työnsä tueksi tietoa Lapin Sote-Savotassa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin peruster-

veydenhuollon yksikössä työskenteleviltä. Työryhmä on tiedottanut toiminnastaan ohjausryhmää, työnan-

tajia ja työntekijätahoja. 

Toimintaa vaikeuttaa Sote-uudistuksen keskeneräisyys, kuten esimerkiksi se, miten kahdeksantoista sote-

aluetta muodostetaan.  

Henkilöstötyöryhmän puheenjohtajana toimii Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Soili Veste-

rinen. Työryhmän muut jäsenet ovat hallintojohtaja Marja-Leena Erkheikki, Ylitornion kunta, vs. henkilöstö-

päällikkö Katri Heberg, Kemin kaupunki, henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen, Tornion kaupunki, talousjohta-

ja Pirkko Kallaanvaara, Keminmaan kunta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, Oulunkaaren kun-

tayhtymä, hallintojohtaja Marjatta Vaajoensuu, Tervolan kunta, prosessivastaava Maria Vaittinen, Lapin 

Sote-Savotta,  prosessivastaava Pertti Hemminki, Lapin Sote-Savotta  ja pääsopijajärjestöjen edustajina Pia 

Vittaniemi (Juko), Katja Eklund (Koho) ja Johanna Majamäki (Kunta-alan unioni). 

2 Henkilöstöryhmän tehtäväksianto 

 

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelusta vastaava ohjausryhmä päätti syyskuussa 2015 pe-

rustaa alueelle oman henkilöstötyöryhmän. Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä kokoontui ensimmäisen 

kerran 17.12.2015. 

Henkilöstötyöryhmä on työskennellessään selvittänyt henkilöstöön liittyviä asioita, kuten organisaatioiden 

sairauspoissaolokäytäntöjä, palkkausta ja sen harmonisoinnin mahdollisuuksia sekä käytössä olevia henki-

löstöhallinnon tietojärjestelmiä. Ohjausryhmä antoi henkilöstötyöryhmälle tehtäväksi selvittää juhannuk-

seen mennessä sellaiset johtotason sote-virat, jotka voisivat toimia kahden tai useamman kunnan yhteisinä.  

Toimeksiannon perusteena oli se, että lähivuosina kunnissa on tulossa auki useita johtotason sote-paikkoja. 

Sen sijaan, että mietitään työnantajakohtaisesti, laitetaanko virkoja auki, voidaan miettiä virkoja myös seu-
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dullisena. Toimeksiannossa  kehoitettiin huomioidaan Tervolan mahdollinen sote-palveluiden yksityistämi-

nen. 

 

Henkilöstötyöryhmä kokoontui kuukausittain teemakokouksiin, joita varten kerättiin etukäteen tietoa (esi-

merkiksi organisaatioiden henkilöstörakenteesta ja eläköitymiskehityksestä) keskustelun pohjaksi. 

3 Henkilöstötyöryhmän tekemät selvitykset 

 

3.1 Henkilöstön nykytila ja eläkeiän saavuttaminen 

Keminmaassa lääkäripalvelut tuotetaan ostopalveluna, johtava lääkäri on Keminmaan kunnan palvelukses-

sa. Henkilöstöä on ollut pääosin saatavilla hyvin ja varahenkilöstöstä on luovuttu. Henkilöstön keski-ikä on 

50 vuotta.  

Kemissä henkilöstömäärä on lisääntynyt, kun palvelurakennetta on uudistettu. Henkilökuntaa on saatavilla, 

äkillisiin sijaistuksiin on vaikea ajoittain löytää henkilökuntaa. Sairaanhoitajista on pulaa mutta lääkäritilan-

ne on hyvä. 

Tervolassa henkilökuntaa on saatu suhteellisen hyvin ja sitä asustaa kaikissa lähikunnissa. Siivous- ja ravin-

tohuollon henkilöstö kuuluu tukipalvelukeskukseen. Varahenkilöstössä on 3 työntekijää. Tervola on myynyt 

röntgenhoitaja-palveluita Keminmaalle. Sosiaalityöntekijöistä on ollut pulaa, tällä hetkellä työntekijöitä on 

kuitenkin riittävästi. Työssä on kaksi vakituista lääkäriä, työterveyslääkäri työskentelee ostopalveluna. Sote-

henkilöstötyöryhmän työskentelyn aikana Tervolassa on ollut meneillään sote-kilpailutuksen valmistelu, 

johon liittyen on työskennellyt kolme omaa sote-työryhmää: sote-kilpailutustyöryhmä, sote-

henkilöstötyöryhmä ja sote-remontti- ja investointityöryhmä. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä henkilöstömäärää on viime vuosina kasvattanut ensihoidon siirtyminen 

sairaanhoitopiirin toiminnaksi. Henkilökuntaa on vähentynyt ruokapalvelujen siirryttyä Meri-Lapin kunta-

palvelujen hoidettavaksi ja laboratoriotoiminnan siirryttyä Nordlabin järjestettäväksi. Henkilöstön keski-ikä 

on 45,4 (vuoden 2014 tilanne). Eläkkeellejääntiennusteen mukaan vuosina 2016-2019 sairaanhoitopiiristä 

jää eläkkeelle 156 työntekijää. Suurimmat määrät eläköityvistä ovat sairaanhoitajia (33), osastonsihteereitä 

(18), laitoshuoltajat (12) ja perushoitajat (12). Nykyhenkilöstön osalta pulaa on erikoislääkäreistä usealla 

erikoisalalla. 

Ylitorniolla eläkeiän saavuttaa 32 työntekijää vuoteen 2020 mennessä, valtaosa eläkkeelle jäävistä työsken-

telee erilaisissa hoitajatehtävissä. Työntekijöiden keski-ikä on 48,9 vuotta.  
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Oulunkaaressa Simon henkilökuntaa on 98,5. Henkilökunta on lisääntynyt, koska aiempia ostopalveluja on 

siirretty omaksi toiminnaksi. Henkilökuntatilanne on parantunut ja henkilöstön keski-ikä on alhainen.  

Torniossa henkilöstömäärä on lisääntynyt viime vuosina. Henkilökuntaa on saatavilla, äkillisiin sijaistuksiin 

on ajoittain vaikea löytää henkilökuntaa, myös sairaanhoitajista on pulaa. Pitkäaikaiset sijaiset on pyritty 

sijoittamaan avoimiksi tuleviin toimiin. Keittiöhenkilökunta kuuluu hyvinvointipalveluihin. Osa laitosapulai-

sista on teknisten palvelujen alaisuudessa ja osa on hyvinvointipalveluissa. Teknisistä laitteista huolehtii 

hyvinvointipalvelujen henkilöstö, ulkoalueista tekniset palvelut. 

Taulukko 1. Henkilöstömäärä ja eläköitymiskehitysennuste. 

 Keminmaa Kemi Tervola LPSHP Ylitornio Oulunkaari 
(Simo) 

Tornio 

Henkilöstömäärä 
12/2015 

192 * 536 109 829 177 98,5 534 

Eläköitymässä 
2020 mennessä 

19 60** 10 156 32 11 79** 

*sis. laitoshuoltajat, jotka eivät ole hyvinvointilautakunnan alaista henkilökuntaa 
**kolmen vuoden aikana 
 

Kokonaistilanne on siis se, että Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella noin 300-400 työnte-

kijää saavuttaa eläkeiän vuoteen 2020 mennessä. Nykyisille työntekijöille riittää työtä, mutta henkilöstön 

työnkuvien tarkastelu on kuitenkin tarpeen.  

Yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa korostuu tulevaisuudessa, jotta tulevaisuudessa olisi riittävästi osaa-

vaa henkilökuntaa. Kilpailu osaavasta henkilökunnasta tulee kiristymään ikäluokkien pienentyessä, mikä 

osaltaan vaikuttaa alalle hakeutumiseen. 

Henkilöstön nykytilan selvitykseen oli suunniteltu sisällytettävän myös henkilöstön osaamiskartoituksen. 

Osaamiskartoituksen pohjalla pitää kuitenkin olla tarkka tieto nykytilasta ja etenkin tulevasta organisaa-

tiorakenteesta. Koska tätä tietoa ei ollut henkilöstötyöryhmän käytettävissä, ei henkilöstön osaamiskartoi-

tusta tehty. 

3.2 Siirtymävaiheen (2016-2018) yhteinen henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelu 

Siirtymävaiheen yhteinen henkilöstö- ja rekrytointisuunnittelu tarkoittaa erityisesti sosiaali- ja terveysalalla 

avautuvien johtotehtävien täyttämistä. On tiedossa, että sote-uudistuksen yhteydessä nimenomaan johto-

portaalta vähennetään henkilöstöä. Työryhmän keskustelussa kuntien sote-johtajien tehtävänkuvista ja 

eläköitymisestä nousi esiin mahdollisuus johtavan lääkärin ja johtavan sosiaalityöntekijän virkojen yhdistä-

minen kuntien kesken. Oulunkaaressa johtajatehtävät on täytetty palveluprosessien jaottelun mukaan. 
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Sote-virkojen täyttämisessä on huomioitava lakisääteiset tehtävät (esim. terveyskeskukset), vaaditut kel-

poisuudet ja protokollat.  

Tarkempi suunnittelu on haasteellista, koska tulevasta organisaatiorakenteesta ei ole vielä tietoa.  

Henkilöstötyöryhmä pohti lähiaikoina täytettävistä viroista: onko aiheellista täyttää johtavia virkoja toistai-

seksi vai määräaikaisena ottaen huomioon tulevat sote-muutokset? Kuntatyönantajat ohjeistavat verk-

kosivullaan 4.2.2016 julkaistussa vastauksessa asiasta seuraavasti: ”Työsopimuslain 1 luvun 3 §:n mukaan 

työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Suunnitteilla 

oleva Sote-uudistus ei ole peruste työsopimuksen tekemiselle määräaikaisena. Jos työnantajalla on tarve 

palkata suunnitellun uudistuksen vuoksi tilapäistä projektihenkilöstöä, työsopimuksen määräaikaisuuden 

perusteet arvioidaan TSL 1 luvun 3 §:n nojalla kuten tavallisesti. Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen 

peruste on määrätyn, kertaluontoisen työn tai työkokonaisuuden teettäminen. Tällaisia töitä ovat tyypilli-

sesti juuri esimerkiksi kestoltaan rajoitetut projektityöt.” 

Henkilöstötyöryhmän esitys 

Henkilöstötyöryhmä esittää, että kaikkien johtavien sote-virkojen vapautuessa 

käydään keskustelu, onko virkoja mahdollista yhdistää tai niihin sisätyviä tehtäviä 

uudelleen organisoida kuntien kesken. 

 

Henkilöstötyöryhmä esittää, että tietyt nykyiset toiminnot organisoitaisiin laa-

jempana kokonaisuutena (esim. seudullisena), esimerkiksi psykologit, toimintate-

rapeutit, puheterapeutit, perheneuvola. 

 

Työryhmä esittää myös, että selvitettäisiin sairaanhoidolliset tukipalvelut yhtei-

senä toimintona.  

 

3.3 Muutosvalmennus ja henkilökuntaa osallistavan toiminnan järjestäminen 

Henkilöstötyöryhmässä on nähty tärkeäksi järjestää muutosvalmennusta huolehtia siitä, että henkilöstö 

pääsee osallistumaan riittävästi muutoksen suunnitteluun.  Esimerkiksi muutettaessa prosesseja ja palvelui-

ta seudullisiksi, muutokset vaikuttavat henkilökunnan toimenkuvaan ja työntekijöiltä odotetaan joustavuut-

ta. Alueellisten työntekijöiden osalta on ratkaistava, kenen ajalla ja rahalla kulkeminen eri työpisteisiin ta-

pahtuu. 

Myös esimiesten kouluttaminen ennen muutoksen toteuttamista tukee muutosta. Ennen muutosta tulisi 

valmistella yhteiset toimintakäytännöt, jotta työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti. Yhteiset toimintakäy-

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/muutostuki/ukk/Sivut/default.aspx
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tännöt ja ohjeistukset tukevat myös esimiestyötä. Yhdessä linjattavia asioita ovat esim. sairauspoissaolo-

käytännöt, työsuojeluasiat, varhaisen puuttumisen ja aktiivisen tuen mallit ja virkavapaakäytännöt. 

 

 

3.4 Tukipalveluihin kohdistuva muutos 

Sote-uudistuksen myötä noin puolet kuntien henkilöstöstä ja budjetista siirtyy pois kunnilta, millä on suuri 

merkitys kuntien tarvitsemiin tukipalveluihin. Henkilöstötyöryhmä pohti mahdollisuutta perustaa Länsi-

Pohjan alueelle yhteinen tukipalvelukeskus. Hallituksen linjaus tukipalveluista aiheuttaa epävarmuutta: 

”Lisäksi perustetaan itsehallintoalueiden omistama valtakunnallinen yhteishankintayksikkö ja yhteiset val-

takunnalliset tukipalvelut.” (Valtioneuvosto, Tiedote 591/2015) 

Henkilöstötyöryhmän esitys 

Työryhmän näkemys on, että tukipalvelujen järjestämisestä ja organisoimisesta 

tulisi tehdä päätökset välittömästi. 

 

3.5 Tehtäväkohtaiset palkat  

Sote-henkilöstötyöryhmässä käytiin läpi kuntien ja sairaanhoitopiirin palkkataulukot ja tva-lomakkeet, jotka 

sisältävät Kvtes:ssa määritetyt vaativuustekijät. Jokaisella organisaatiolla on oma työn vaativuuden arvioin-

tiprosessinsa. Yleisimmillään on kolmesta neljään koria / ryhmää. Tosin joidenkin organisaatioiden palkka-

hinnoittelukohdissa saattoi olla lähemmäs kymmenen erisuuruista palkkaa. Joissain ammateissa työn ka-

pea-alaisuuden vuoksi kaikki luokat eivät ole käytössä. Tva-palkkojen osalta valtaosin eroavaisuudet ovat 

enintään kymmenien eurojen luokkaa.   

Työryhmässä käytiin läpi, kuinka palkkojen harmonisointi suoritettiin Oulunkaaressa vuonna 2011 kohti 

keskitasoa. Keskitason ylittävät palkat jäädytettiin. TVA jäi tekemättä, mikä oli virhe. Tästä opittiin, että 

palkkojen harmonisointi pitää tehdä TVA:n kautta vaikka siinä menisi kauan.  

Koska arviointilomakkeet ja kriteerit eroavat toisistaan, ennen työn vaativuuden arviointia tulee sopia, mi-

ten työn vaativuuden arviointi suoritetaan ja millaisia lomakkeita käytetään.   

 

Henkilöstötyöryhmän esitys 

Henkilöstötyöryhmän esitys 

Yhteiset toimintakäytännöt ja linjaukset on oltava valmiina ennen organisaa-

tiomuutosta. 

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-paatti-sote-uudistuksen-jatkosta-ja-itsehallintoalueista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616
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Tulevassa uudistuksessa ennen palkkaharmonisoinnin aloittamista tulee suorittaa 

työn vaativuuden arviointiprosessi sote-henkilöstön osalta, ja tämän toteuttami-

seen on varattava resursseja. 

 

3.6 Työaikamuodot 

Vuoden 2016 alussa Vaasan hovioikeuden käsittelyssä on ollut kaksi työaikamuodon muuttamiseen liittyvää 

tapausta. Molemmissa tapauksissa työnantaja on ilman työntekijän suostumusta muuttanut työntekijän 

työaikamuodon muodollisesta jaksotyöajasta yleistyöaikaan. Työnantaja halusi myös poistaa oikeuden ruo-

kailuun työajalla. Toisen työntekijän työsopimuksessa oli sovittu muodollisesta jaksotyöajasta, jolloin työn-

tekijällä on oikeus ruokailla työajalla työn ohessa. Työnantaja muutti yksipuolisella päätöksellä työaika-

muodon yleistyöajaksi, jolloin ruokatauko on omaa aikaa. Hovioikeuden päätöksen mukaan työnantaja ei 

voi menetellä näin, koska asiasta oli sovittu työsopimuksessa ja kyseessä on työsuhteen oleellinen ehto.  

Toisen työntekijän työsopimuksessa ei ollut sovittu työaikamuodosta eikä ruokatauosta, vaan työpaikalla oli 

noudatettu siitä erikseen sopimatta 20 vuoden ajan vakiintunutta käytäntöä ruokailla työajalla. Työnantaja 

muutti ruokatauon omalla ajalla tapahtuvaksi yksipuolisella päätöksellä. Hovioikeuden ratkaisun mukaan 

työnantaja voi tässä tapauksessa muuttaa työaikamuodon ilman työntekijän suostumusta. 

Vaasan hovioikeuden tuomion mukaan työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua 

työaikamuotoa, mutta muutoksen voi tehdä ilman työntekijän suostumusta, jos työaikamuodosta ei ole 

sovittu kirjallisessa työsopimuksessa. Hovioikeuden päätökset tapauksista ovat lainvoimaiset, koska korkein 

oikeus ei ole myöntänyt valitusoikeutta. (Talentian tiedotteet 28.1.2016 ja JHL Uutiset 26.1.2016) 

Sote-henkilöstötyöryhmä keräsi organisaatioista tiedot työaikamuodoista (mitkä/missä työskentelevät jak-

sotyössä, yleistyöajassa, toimistotyöajassa, 37 h työajassa). Työaikamuototiedot ovat tämän raportin liit-

teenä (liite 4). 

Nykyisen linjauksen mukaan sote-työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uudelle sote-alueelle. KT on 

suosittanut yleistyöaikaan siirtymistä, mutta siirtyminen on vielä kesken ja se on osoittautunut paikoin 

haastavaksi. Henkilöstötyöryhmän näkemyksen työaikamuodoista tulisi tehdä linjaukset ja päätökset valta-

kunnan tasolla siten, että lainsäädännössä huomioitaisiin työaikamuotojen yhtenäistämismahdollisuus so-

te-uudistuksen yhteydessä 

 

3.7 Sairauspoissaolo- ja harkinnanvaraiset virkavapaakäytännöt 

Sairauspoissaolokäytäntöjä ja harkinnanvaraisia virkavapaakäytäntöjä kartoittaakseen henkilöstötyöryhmä 

http://www.talentia.fi/ajankohtaista/talentian_tiedotteet/tyonantaja_ei_voi_yksipuolisesti_muuttaa_tyosopimuksessa_sovittua_tyoaikamuotoa.7780.news
http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/uutisarkisto/etusivun_uutiset/?bid=5910
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keräsi aiheisiin liittyvät ohjeistukset organisaatioista. Näistä ohjeistuksista koostettiin yhteenvedot, jotka 

ovat tämän raportin liitteenä (liite 2 ja liite 3). 

Pohjatyö ja asian valmistelu on olennaista, ja aiempien kokemusten perusteella valmistelutyölle on varatta-

va vähintään vuosi aikaa ennen organisaatiomuutosta. Henkilöstötyöryhmä tekee pohjatyönä huomioita 

sairauspoissaolokäytäntöjen yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista (mm. mitä asioita ohjeistuksiin on kir-

jattu, mitkä asiat ovat ”oletuksia”). Työryhmä voi laatia koonnin pohjalta oman esityksensä/suosituksensa 

yhtenäiseksi käytännöksi. Työryhmä ei kuitenkaan työstä kunnille tai sotelle uusia henkilöstöhallinnollisia 

ohjeistuksia ilman sille annettua selkeää toimeksiantoa sekä päätöstä uudesta organisaatiosta.  

3.8 Henkilöstöetuudet 

Henkilöstötyöryhmä kokosi tiedot eri organisaatioiden henkilöstöetuuksista, jotka ovat koottuna alla ole-

vassa taulukossa.  

 Kemi Kemin-
maa 

Tervola Tornio Ylitornio Oulun-
kaari 

LPSHP 

Eläkkeelle siirtyminen 
(lahja) 

X x x x x x x 

ePassi    x  x x 

Lomamökit    x   x 

Merkkipäivälahjat X x X x x x x 

Palveluvuosista palkit-
seminen 

X x  x x  x 

Työpaikkaruokailu x x X x x x x 

Työsuhdeasunnot       x 

Työterveyshuolto x x x x x x x 

Tyky-seteli x  X     

Työpaikan vaihto (lahja) x x X    X 

Ansiomerkit x x X x x  X 

Kuntosali   X  x  X 

Liikuntaryhmät x       

Omaehtoisen koulutuk-
sen tukeminen 

x       

Tunnustuspalkinto yksi-
löpalkitseminen 

x       

Tunnustuspalkinto vuo-
den esimies 

x       

Virkistäytymisiltapäivä x x x x x x x 

Työhyvinvointikoulutus   x     

Maaseudulta Käsin-
messujen pääsylippu 

  x     

Henkilöstöjuhla   x   x  x 

Päätelasit x x x x x x x 
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4 Sote-henkilöstötyöryhmän jatkotyöskentely 

Maakuntauudistus etenee valtiovarainministeriön asettaman projektiryhmän ja valmisteluryhmien työn 

kautta. Maakuntauudistuksen projektiryhmän toimikausi on 22.4.2016-15.4.2019. Maakunnat aloittavat 

toimintansa 1.1.2019 ja niille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten 

tehtävistä, maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä 

eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. (Valtiovarainministeriön tiedote 22.4.2016) Sote-

uudistuksen muutosjohtajaksi ajalle 4.4.2016–31.12.2019 on nimitetty Sinikka Salo. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön tiedote 31.3.2016)  

Lapin alueella sote-uudistusta eteenpäin vie muun muassa Lapin Sote-Savotta -hanke. Hanke julkistaa asi-

antuntijaselvitysten lopputulokset 11.5.2016. 

Länsi-Pohjan sote-henkilöstötyöryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa 17.12.2015 alkaen. Henkilöstö-

työryhmän viimeinen sovittu kokous on 19.5.2016, jonka jälkeen työryhmä odottaa ohjeistusta jatkotyös-

kentelylleen sote-ohjausryhmältä.  

Henkilöstötyöryhmän esitys 

Mikäli henkilöstötyöryhmä jatkaa toimintaansa, on sen saatava ohjausryhmältä 

selkeä ohjeistus ja/tai toimeksianto asioista, joita ryhmän halutaan vielä käsitte-

levän ja työstävän. 

 

 

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntauudistus-etenee-projektiryhma-ja-valmisteluryhmat-aloittavat-tyonsa?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=10623
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-uudistukselle-nimitettiin-muutosjohtaja?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=1271139
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-uudistukselle-nimitettiin-muutosjohtaja?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_groupId=1271139
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Liite 1. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät 

 

 Kemi Kemin-
maa 

Tervola Tornio Ylitornio Oulun-
kaari 

LPSHP 

Ags-raportointi  x x x x x  

CGI:n tyvipalvelu (vero-
hallinto, keva, ay-liitot 
ym:t) 

x x x x x x X 

CGI:n verkkopalkka  x  x x x X 

Baswaren pankkiohjel-
ma (palkat, jäsenmak-
sut) 

x x x x x  X 

Pegasos X x X x x x X 

Populus      x X 

Pro Economica (CGI) x x   x x  

Proconsona -
perhepäivähoitajien 
palkat 

 x X x x x  

Titania työvuorotauluk-
ko 

X x X x x x X 

Web-tallennus X x X x x  x X 

HRM (koulu-
tus,vuosiloma) 

      X 

WEB-
palveluaikalaskenta 

 x  x  x x 

Web-päivystysohjelma       x 

Prima-palkkalaskenta       X 

MObiili-sovellus kotih-
joidossa 

x x  x  x  

Sähklinen arkistointi    x  x  
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Liite 2. Sairauspoissaolokäytännöt - yhteenveto  

 
 Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

Päivät 1-3 

Ketä kos-
kee (oma-
ilmoitus) 

- viranhalti-
jat/työntekijät sekä 
määräaikaiset työn-
tekijät  

- omailmoitussairaus-
loma koskee vaki-
tuista henkilökuntaa 
ja pitkäaikaisia sijai-
sia (väh.6kk)  

- muut hakevat joko 
terveyden-
/sairaanhoitajan an-
taman todistuksen 
tai lääkärintodistuk-
sen 

-  -  - kunnan palvelukses-
sa olevat 

-  -  

Syy - koskee epide-
mialuontoista tai sii-
hen rinnastettavaa 
äkillistä lyhytaikaista 
kuume- tai infektio-
sairautta (flunssa tai 
vatsatauti) tai diag-
nosoitua migreeniä 
johon työntekijällä 
on lääkitys 

- esimiehen antama 
lupa koskee työnteki-
jän omaa sairautta: 
influenssa, vatsatau-
dit tms. tartuntatau-
dit ja päänsärky/ 
migreeni 

- esimiehen lupa vain 
äkillisiin tilanteisiin: 
flunssa, vatsatauti, 
pahoinvointi, diag-
nosoitu migreeni 

-  - akuutin sairauden 
vuoksi 

- flunssa, kuume, 
ripuli, tms. epide-
miatyyppinen syy 

- äkillinen hengitys-
tieinfektio (flunssa), 
äkillinen suolistoin-
fektio (ripuli, okse-
tus), päänsärky, mig-
reeni 

Ilmoitus -  - ilmoitus aina esimie-
helle ja työyksikköön  

- ilmoitus esimiehelle 
tai esimiehen vara-
henkilölle soittamalla 

- ilmoitus lähimmälle 
esimiehelle, arvio 
poissaolon pituudes-
ta 1-3 päivää 

- oma ilmoitus suulli-
sesti esimiehelle  

- ilmoitus puhelimitse 
esimiehelle tai hänen 
sijaiselleen hyvissä 
ajoin ennen työpäi-
vän alkua 

- pelkkä ilmoitus ei 
oikeuta palkalliseen 
sairauslomaan, tarvi-
taan esimiehen pää-
tös 

- omaa ilmoitusta ei 
hyväksytä, kun se 
liittyy välittömästi 
terveydenhoitajan 

- ilmoitus esimiehelle 
tai vastaavalle henki-
lökohtaisesti tai pu-
helimitse, mahdolli-
simman aikaisin en-
nen työvuoron alkua 
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 Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

tai lääkärin edellisille 
päiville kirjoittamaan 
sairauslomaan 

Todistus - esimies voi vaatia 
lääkärin/ terveyden-
hoitajan todistusta 

-  -  - esimies voi vaatia 
terveydenhoitajan 
tai lääkärin todistus-
ta 

- ei vaadita lääkärin tai 
terveydenhoitajan 
antamaa sairausto-
distusta 1-3 päivää 
kestävän sairauden 
ajalta, jos kysymyk-
sessä on äkillinen 
hengitysteiden saira-
us (1-3 vrk) (flunssa) 
tai vatsatauti (1 vrk) 

- alle 3 kuukautta 
kaupungin palveluk-
sessa olleilta vaadi-
taan lääkärin tai ter-
veydenhoitajan to-
distus sairaudesta 

-  -  -  

Kesto - esimiehen luvalla 1-3 
päivää virka-
/työvapaata 

- esimies myöntää 
enintään 3 peräk-
käistä kalenteripäi-
vää, 1 päivä kerral-
laan  

- lyhytaikaisen sairau-
den aiheuttaman 
työkyvyttömyyden 
vuoksi virka-
/työvapaata 1-3 päi-
vää, kuitenkin enin-
tään seitsemän päi-
vää kalenterivuodes-
sa 

-  - omalla ilmoituksella 
esimiehen sen hy-
väksyessä voi olla 
poissa kerran 1-3 
päivää 30 päivän 
mittaisena aikana ja 
enintään 3 kertaa 
juoksevasti lasketta-
valla puolivuotisjak-
solla (em. aikojen 
ylittyessä myönne-
tään sairausloma 
palkattomana, ellei 
todistusta sairauslo-
masta tai sen jatkos-
ta toimiteta 

- 1-3 perättäistä ka-
lenteripäivää 

- työtekijä arvioi mon-
tako päivää työkyvyt-
tömyys kestää 

- esimiehen luvalla 
enimmillään 5 päi-
väksi 

- myönnetään jaksois-
sa, esim. ensin 3 päi-
vää 

- ensihoidon poikkeus-
luvallisessa työajassa 
olevalla henkilöstöllä 
on kuitenkin oikeus 
olla sairauden vuoksi 
pois enintään 3 ka-
lenteripäivää 
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 Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

Muuta - sairastuminen kes-
ken työpäivän: sai-
rastumispäivä merki-
tään työpäiväksi ja 
sairausloma alkaa 
seuraavana päivänä 

- sairastumisesta on 
välittömästi työhön 
paluupäivänä tehtä-
vä ilmoitus esimie-
helle, joka päättää 
oikeudesta sairaus-
poissaoloon 

- sairastuminen kes-
ken työpäivän: sai-
rastumispäivä merki-
tään työpäiväksi ja 
sairausloma alkaa 
seuraavana päivänä 

-  
 

- sairauslomista virka-
/työvapaahakemuks
et on jätettävä viivy-
tyksettä, ilmoitus 
poissaolosta tulee 
tehdä samana päivä-
nä ja vaadittu lääkä-
rintodistus viimeis-
tään seuraavana päi-
vänä, muutoin esi-
miehellä on oikeus 
hylätä sairausloma 

- tarvittaessa työnan-
tajalla on oikeus 
määrätä viranhalti-
ja/työntekijä työter-
veyslääkärin tarkas-
tettavaksi 

- työhön palatessaan 
viranhalti-
ja/työntekijä allekir-
joittaa selvityksen 
poissaolonsa syystä 

-  -  
 

Päivät 4-5 

 - terveydenhoitajan 
tai sairaanhoitajan 
antama todistus sai-
raudesta 

- terveydenhoitajan 
tai sairaanhoitajan 
todistus hyväksytään 
vain äkillisestä kuu-
me- tai infektio-
sairaudesta tai niihin 
rinnastettavasta sai-
raudesta sekä lääki-
tystä tarvitsevasta 
diagnosoidusta mig-
reenistä johtuviin 
poissaoloihin 

- terveydenhoitajan 
tai sairaanhoitajan 
antama todistus sai-
raudesta tai muu 
luotettava tapa 

- terveydenhoitajan 
tai terveyskeskuksen 
vastaanoton sai-
raanhoitajan antama 
todistus  

[ei erillistä ohjetta] - hyväksyttävä lääkä-
rintodistus 

- työkyvyttömyys 
voidaan osoittaa 
myös muulla luotet-
tavalla tavalla (esi-
merkiksi terveyden-
hoitajan tai sairaan-
hoitajan antama to-
distus)  

 

- aina lääkärintodistus [kts yllä oleva] 

Yli 5 päivää 

 - hyväksytään ainoas-
taan lääkärin antama 
todistus 

- lääkärintodistus 
toimitettava viikon 
kuluessa allekirjoi-
tuspäivämäärästä 
(ellei viipyminen ai-

- hyväksytään ainoas-
taan lääkärin antama 
todistus 

-  vaaditaan aina lää-
kärintodistus 

[ei erillistä ohjetta] - lääkärintodistus tai 
muu luotettava tapa  

- työntekijä hakee yli 
10 päivän kestoisesta 
sairauslomasta sai-
raspäivärahaa Kelalta 

- omailmoitusmenet-
telyä ei voi käyttää 
sairausloman jatka-
miseksi 

- lääkärintodistus heti 
esimiehen myöntä-
män sairausloman 
jatkoksi 
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 Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

heudu hyväksyttä-
västä syystä), muus-
sa tapauksessa sai-
rausloman ensim-
mäinen päivä on pal-
katon 

Toistuvat lyhyet sairauspoissaolot 

 - omaa ilmoitusta 
työkyvyttömyyden 
syystä ei hyväksytä 
riittävänä selvitykse-
nä 

- esimiehen otettava 
poissaolot puheeksi 
työntekijän kanssa 

- oma ilmoitus työky-
vyttömyyden syystä 
ei riitä 

- jokaisesta työkyvyt-
tömyyspäivästä vaa-
ditaan terveydenhoi-
tajan tai lääkärin to-
distus 

- varhaisen tuen malli: 
esimiehen otettava 
puheeksi 

[ei erillistä ohjetta] - varhaisen tuen malli: 
esimies käynnistää 
toimenpiteen työn-
tekijän ja/tai työyh-
teisön työhyvinvoin-
nin edistämiseksi, 
mikäli työssä selviy-
tyminen on muuttu-
nut ja/tai sairaus-
poissaoloja on ollut  
   + 3 tai useampia 
lyhyitä (1-3 vrk) / 3 
kk 
   + yli 10 vrk yhtäjak-
soinen sairauspois-
saolo 
   + kumulatiivisesti 6 
kk aikana 20 vrk tai 
enemmän sairaus-
lomia 
   + tarvittaessa 
muulloinkin 

[ei erillistä ohjetta] - varhaisen tuen malli - varhaisen tuen malli 

Sairastuminen vuosiloman aikana (vuosiloman siirto) 

 [ei erillistä ohjetta] [ei erillistä ohjetta] - aina lääkärintodistus - terveydenhoitajan 
tai lääkärinlausunto 
sairaudesta ensim-
mäisestä sairauslo-
mapäivästä lukien 

[ei erillistä ohjetta] - sairauslomatodistuk-
sen esittäminen en-
nen vuosiloman al-
kua katsotaan pyyn-
nöksi vuosiloman 
siirrosta 

- työntekijän sairastu-
essa vuosilomalla, 
tulee hänen toimit-

[ei erillistä ohjetta] 
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 Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

taa terveydenhoita-
jan, sairaanhoitajan 
tai lääkärintodistus 

Muuta 

 - lähiomaisen kuole-
maan liittyvä surure-
aktio: enintään kol-
men päivän palkalli-
seen poissaoloon 
riittää terveydenhoi-
tajan tai sairaanhoi-
tajan todistus, sen 
jälkeen lääkärintodis-
tus 

- lähiomaisen kuole-
maan liittyvä surure-
aktio: enintään kol-
men päivän palkalli-
seen poissaoloon 
riittää terveydenhoi-
tajan tai sairaanhoi-
tajan todistus, sen 
jälkeen lääkärintodis-
tus 

- lääkärintodistus 
toimitettava viikon 
kuluessa allekirjoi-
tuspäivämäärästä 
(ellei viipyminen ai-
heudu hyväksyttä-
västä syystä), muus-
sa tapauksessa sai-
rausloman ensim-
mäinen päivä on pal-
katon  

[ei erillistä ohjetta] - sairauden uusiutues-
sa 30 päivän kulues-
sa siitä päivästä, jol-
loin viimeksi makset-
tiin sairausajan palk-
kaa tai sairauspäivä-
rahaa, on sairausajan 
palkan maksamisen 
edellytyksenä se, et-
tä työntekijä esittää 
työterveys-lääkärin 
tai työn-antajan hy-
väksymän muun lää-
kärin-todistuksen 
sairaudestaan työan-
tajan vaatiessa 

- periaatteiden vastai-
sen menettelyn seu-
rauksena viranhalti-
ja/työntekijä menet-
tää oikeuden olla 
omalla ilmoituksel-
laan sairauden vuok-
si pois työstään 

- etukäteen tai taan-
nehtivasti kirjoitettu-
ja sairauslomatodis-
tuksia ei hyväksytä 
ilman erityistä syytä 

- lääkärintodistus 
toimitettava viikon 
kuluessa allekirjoi-
tuspäivämäärästä, 
muuten sairauslo-
man ensimmäinen 
päivä on palkaton 

- työnantajalla oikeus 
perua viranhalti-
jan/työntekijän 
mahdollisuus käyttää 
omailmoitussairaus-
lomaa 
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Liite 3. Palkaton virkavapaa -käytännöt - yhteenveto 

 
Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

Lyhytkestoiset vapaat 

- 1-3 peräkkäistä päivää: 
myönnetään ko. päivät 

- 4 peräkkäistä päivää: 
myönnetään ko. päivät 
ja niitä välittömästi 
seuraava vapaapäivä 

- 5 peräkkäistä päivää: 
myönnetään ko. päivät 
ja niitä välittömästi 
seuraavat kaksi va-
paapäivää 

- Jaksotyössä harkin-
nanvaraista virka-
/työvapaata on anot-
tava vähintään 5 päi-
vää ennen työaikajak-
son alkua. 

- Lyhyissä virka-
/työlomissa maanan-
taista /tiistaista - per-
jantaihin anottavaan 
palkattomaan virka-
/työlomaan on sisällyt-
tävä myös lauantai ja 
sunnuntai, mikäli ne 
ovat ko. henkilön 
säännönmukaisia va-
paapäiviä. Keskiviikos-
ta - perjantaihin anot-
tavaan palkattomaan 
virka-/työlomaan sisäl-
lytetään myös lauan-
tai. Viikonlo-
pun/vapaapäivien yli 
jatkuva virkava-
paa/työloma on haet-
tava yhtäjaksoisena 
koko ajalle. 

- Harkinnanvaraiset 
lyhyehköt palkattomat 
virka-/työvapaat eivät 
oman kunnan palve-
luksessa vähennä vuo-
siloman eivätkä työko-
kemuslisien laskennan 
perusteena olevaa ai-
kaa siltä osin kuin pal-
kattomien määrä ei 
yhteensä ylitä 10 työ-
päivää/vuosi. Näissä 
vapaissa palkasta vä-
hennetään vain todel-
liset poissaolopäivät 
(esim. maanantaista 
perjantaihin, vapaa-
päivien palkkaa ei vä-
hennetä). 

- Harkinnanvaraiset 
lyhyehköt palkattomat 
vapaat tulee ajoittaa 
kunnan toimintojen ja 
palvelujen järjestämi-
sen kannalta tarkoi-
tuksenmukaisesti, eikä 
niistä saa aiheutua 
työnantajalle kustan-
nuksia. 

- Mikäli viranhalti-
ja/työntekijä anoo alle 
viikon pituisen virka-
/työvapaan, tulee 
kahden vuorokauden 
virka-/työvapaan ylit-
tävään palkattomaan 
poissaoloon sijoittaa 
lauantai tai sunnuntai. 
Maanantaista perjan-
taihin anottavaan pal-
kattomaan virka-
/työvapaaseen on si-
sällytettävä myös lau-
antai ja sunnuntai, mi-
käli ne ovat ko. henki-
lön säännönmukaisia 
vapaapäiviä. 

- Mikäli palkaton vapaa 
ylittää viikonlopun 
esim. perjantaista 
maanantaihin, tulee 
palkaton vapaa hakea 
koko ajanjaksoksi. 

-  - Harkinnanvarainen 
viiden työpäivän pal-
katon virka-/työvapaa 
tulee anoa siten, että 
siihen sisältyy lauantai 
ja sunnuntai ja neljän 
työpäivän vapaa siten, 
että siihen sisältyy jo-
ko lauantai tai sunnun-
tai 

- 1-3 työpäivää kestävät 
vapaat myönnetään 
irrallisina 

- 4 työpäivän vapaaseen 
liitettävä viikon toinen 
vapaapäivä 

- Palkatonta vapaata ei 
voida myöntää peräk-
käisille kalenteriviikoil-
le katkaisemalla virka-
/-työvapaa viikonlo-
pun ajaksi 

- Koko viikon kestävä 
virka-/työvapaa: hae-
taan ja myönnetään 
ma-su 

- Arkipyhäviikot: myön-
netään niiksi päiviksi, 
jotka virka- ja työehto-
sopimuksen mukaan 
ovat ko. viikolla vuosi-
lomapäiviä, myös irral-
lisia päiviä myönne-
tään 

- Palkaton vapaa vuosi-
lomaviikolla: max 1-2 
päivää, väh. 3 työpäi-
vän pituiseen vapaa-
seen liitettävä viikon 
toinen vapaapäivä 

- Jaksotyössä: Keskeyty-
neen jakson työaika 
määräytyy KVTES:n 
mukaisesti. Yksi virka-
vapaapäivä lyhentää 
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Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

työaikaa 7h 39min, 
yksi yövuoro = yksi 
virkavapauspäivä. 

Omaehtoinen opiskelu, koulutus 

- Palkallisia koulutus-
päiviä myönnetään 
max 3 työpäivää/ ka-
lenterivuosi ja max 
kolmena kalenteri-
vuonna viiden vuoden 
aikana (yht. enintään 9 
pv) 

- Haettaessa koulutusta 
varten viikon palka-
tonta virkavapaut-
ta/työlomaa, palkat-
tomat päivät ovat sil-
loin ma-pe, lauantain 
ja sunnuntain ollessa 
palkallisia päiviä. Sa-
moin jaksotyössä ole-
villa päivät ma-pe ovat 
palkattomia päiviä ja 
lauantai sekä sunnun-
tai palkallisia vapaa-
päiviä. Viikonlopun 
palkka voidaan mak-
saa kerran kalenteri-
vuodessa edellyttäen, 
että vapaata ja etuutta 
on haettu ennen kou-
lutuksen alkamista. 

- Koulutus palka-
ton/palkallinen/osapal
kka 

- Tutkintoon johtavaan 
koulutukseen ei 
myönnetä palkallista 
virkavapaata 

- Erillinen säännös - Koulutussuositus-
sopimus: Omaehtoisen 
koulutuksen tukemi-
seksi enintään kaksi 
palkallista virkavapaa- 
/työlomapäivää vuo-
dessa yhtä koulutusta 
varten enintään kah-
den vuoden ajalta 

- Erillinen säännös -  - Palkaton vapautus 
kokoaikatyöstä 

- Mikäli työaikaa lyhen-
netään, opintovapaa-
oikeuden edellytykse-
nä on vähintään kes-
kimääräinen työaika 
19h/viikko 

- Vuosiloman-ajan pal-
kan laskemisen perus-
teena käytetään lo-
manmääräytymisvuo-
den keskimääräistä 
työaikaprosenttia. 

Muihin tehtäviin siirtyminen 

- Muun työnantajan 
kuin Kemin kaupungin 
palveluksessa työsken-
telemistä varten (mää-
räaikainen palvelus, 
hyötyä kaupungille): 

- Projektitehtävään tai 
vastaavaan: Tarvittava 
aika 

- Erityisten painavien 
syiden (esim. toimimi-
nen kv-
asiantuntijatehtävissä 
YK/EU, projektiluon-
teiset tehtävät) nojal-

- Kaupungin ulkopuolel-
le vakituiseen työhön: 
Viranhalti-
jan/työntekijän tulee 
irtisanoutua viimeis-
tään uuden työnanta-

-  -  - Toisen työnantajan 
palvelukseen tilapäi-
sesti enintään 12 kk 

- Toisen työnantajan 
palvelukseen vakinai-
seen työsuhteeseen 
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Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

palkatonta virka- ja 
työvapaata 5 vuoden 
aikana yhteensä enin-
tään 2 vuotta 

- Valittaessa vaativam-
piin pysyvän palvelus-
suhteeseen tehtäviin 
tai tehtävien olennai-
sesti muuttuessa: 
enintään koeajaksi tai 
siihen saakka, kunnes 
palvelukseenottopää-
tös tulee lainvoimai-
seksi 

- Toisen viran tai tehtä-
vän määräaikaista hoi-
tamista varten: enin-
tään tehtävän hoidon 
ajaksi 

la: Enintään 2 vuotta 
tai projektin keston 
ajan 

- Toisen työnantajan 
palvelukseen toistai-
seksi voimassa olevaan 
palvelussuhteeseen 
siirryttäessä: max 6 kk 

jan asettaman koeajan 
jälkeen 

- Määräaikaiseen työ-
tehtävään: Irtisanou-
tumisesta/paluusta 
entiseen tehtävään 
tulee päättää vuoden 
kuluessa 

- Kaupungin sisällä toi-
seen tehtävään: Vii-
meistään kahden vuo-
den kuluttua ratkais-
tava, voidaanko järjes-
tely vakinaistaa vai 
palaako viranhalti-
ja/työntekijä entiseen 
tehtävään 

enintään 12 kk 
- Projekti- ja kehittämis-

tehtäviin: Tarvittava 
virkavapaus tai työlo-
ma 

Muut syyt/Muuta 

- Uurnan laskutilaisuus 
- Vapaaehtoiset kerta-

usharjoitukset 
- Luottamushenkilöelin-

ten kokoukseen osal-
listuminen (kun palkal-
lisen virka- tai työva-
paan edellytykset eivät 
täyty) 

- Muun kuin lähiomai-
sen kuolemasta johtu-
va surureaktio 

- Määräaikaisessa pal-
velussuhteessa oleval-
le virka-/työvapaata 
myönnetään max. hä-
nen viranhoitomäärä-
yksensä tai työsopi-
muksensa voimassa-

- Kunnan ulkopuolisen 
luottamustehtävän 
hoitaminen (palkalli-
nen/palkaton) 

- Harkinnanvaraista 
palkatonta vir-
ka/työlomaa pääsään-
töisesti enintään vuosi 

- Virka/työlomaa haet-
tava viimeistään 2 
viikkoa ennen vapaan 
alkamista ja yli kuu-
kauden kestävää va-
paata kuukautta en-
nen vapaan alkamista. 

- Täyttölupamenettelyn 
vuoksi yli 6 kuukautta 
kestävää vapaata on 
pyrittävä hakemaan 2 

- Palkattomia vapaita, 
joista on erillismäärä-
ykset (esim. opintova-
paa, vuorotteluvapaa, 
kunnanhallituksen 
suositus koulutukseen 
liittyviksi periaatteiksi) 

- Harkinnanvaraista 
palkatonta virka-
/työvapaata tulee pää-
sääntöisesti hakea yh-
dellä kertaa ja vapaata 
voidaan myöntää 
enintään yksi vuosi 
kymmenen vuoden 
aikana. Aikaan ei las-
keta lyhyitä, alle kuu-
kauden kestäviä har-
kinnanvaraisia palkat-

-  - Palkattomia virkava-
pauksia/työvapaita, 
joista on erilliset sään-
nökset esim. opinto-
vapaa, vuorotteluva-
paa, osa-aikalisä, kun-
toutustuki yms. 

- Harkinnanvaraista 
virkavapaut-
ta/työlomaa on aina 
haettava etukäteen 
kirjallisesti pääsääntöi-
sesti kaksi viikkoa en-
nen vapaata 

- Myönnetään pääsään-
töisesti enimmillään 
yksi vuosi (erityisen 
painavien syiden nojal-
la enintään kaksi vuot-

- Vapaan ajalle ei oteta 
sijaisia, ei saa johtaa 
ylitöiden tekemiseen 

- Kuntoutus 
- Säästövirkavapaa 

ajalle 1.1.2016-
31.12.2017, enintään 
10 työpäivää/vuosi. 
Edellytyksenä on, että 
sijaista ei palkata. 

- Työnantajalla ei velvol-
lisuutta keskeyttää 
palkatonta virka-
/työvapautta (poikke-
us: opintovapaa). 

- Sairaana olo palkat-
toman virka-
/työvapaan aikana: 
viranhaltija/työntekijä 
saa svl:n mukaisen 
päivärahan itse. 
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Kemi Keminmaa Tervola Tornio Ylitornio Oulunkaari LPSHP 

oloajalle 
- Harkinnanvaraista 

palkatonta virka- ja 
työvapaata haettava 
viimeistään kuukautta 
ennen aiottua vapaata 

- Jos virka- tai työvapaa-
ta ei voida myöntää 
hakemuksen mukai-
sesti, hakemus hylä-
tään ja hakija voi teh-
dä uuden hakemuk-
sen, mikä täyttää vir-
ka- ja työvapaan 
myöntämisen edelly-
tykset 

- Myönnettyä virka- tai 
työvapaata muutetaan 
vain erittäin painavien 
perusteiden nojalla 

- Jaksotyössä harkin-
nanvaraista virka-
/työvapaata on anot-
tava vähintään 5 päi-
vää ennen työaikajak-
son alkua 

kuukautta ennen va-
paan alkamista 

tomia virka-
/työvapaita. 

ta)  
- Mikäli virkavapaut-

ta/työlomaa ei voida 
myöntää hakemuksen 
mukaisesti, se on hy-
lättävä tai se voidaan 
viranhalti-
jan/työntekijän suos-
tumuksella myöntää 
pyydettyä lyhyemmäk-
si ajaksi 
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Liite 4. Työaikamuodot 

KEMI 
  

Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

jaksotyö Syväkankaan palvelutalo 
Keskustan palvelutalo 
Kotisairaanhoito 
Kotisairaala 
Kotipalvelut 
Päiväsairaala, Sauvosaaren sairaala 
Oklaholman palvelukoti 
Palvelukoti Iltarusko 
Nestorin palvelukoti, Palvelukoti Nestori 
Palvelukoti Apila, Kivikankaan palvelukoti 
Testamenttivarat 
Seniorineuvola 
Vanhainkoti Nestori 
Päiväkeskustoiminta 
Kehitysvammaisten asuntola 
Kivikon Pirtti 
Kuntoutusyksikkö Risteys 
Päihdekuntoutumisyksikkö Pihla 
Päiväkeskus 
Korvaushoitoyksikkö 
Kuntoutuspalvelut 
Kaivarin Vintti 
Kemin Nuorisokoti 

Hoitohenkilöstö, laitoshuoltajat ja 
keittöhenkilöstö 

jaksotyö Suun terveydenhuolto suuhygienistit 

jaksotyö Työterveyshuolto hammashoitajat 

jaksotyö Lastenneuvolapalvelut hoitohenkilöstö 

jaksotyö Äitiysneuvolapalvelut hoitohenkilöstö 

jaksotyö Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto hoitohenkilöstö 

jaksotyö Sairaanhoitopalvelut, hoitotarvikejakelu  hoitohenkilöstö 

jaksotyö Päiväpäivystys hoitohenkilöstö 

jaksotyö Kehitysvammapalvelut hoitohenkilöstö 

jaksotyö Sosiaalityö/tukiasunnot 
kehitysvammahuollon johtaja, 
vastaava valvoja 

yleistyöaika Perhetyö koko henkilöstö 

yleistyöaika 
Suun terveydenhuolto, sairaanhoitopal-
velut  väline-/laitoshuoltajat 

yleistyöaika A-klinikka hoitohenkilöstö 

toimistotyöaika Hallintopalvelut 
tulosaluejohtajat, suunnittelusih-
teeri, toimistohenkilökunta 

toimistotyöaika Työterveyshuolto palvelusihteeri 

toimistotyöaika Mielenterveyspalvelut palvelusihteeri 

toimistotyöaika Kotipalvelut ja tehostetut asumispalvelut  toimistosihteeri 

toimistotyöaika Sosiaalityö 

etuuskäsittelijät, sosiaaliohjaajat, 
lastenvalvojan sihteeri, vahtimes-
tari, koko henkilöstö 



23 
 

toimistotyöaika Rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelu toimistohenkilökunta 

toimistotyöaika Sairaanhoitopalvelut toimistohenkilö, atk-asiantuntija 

toimistotyöaika Vammaispalvelut sosiaaliohjaaja 

toimistotyöaika Omaishoidontuki   

toimistotyöaika Kotipalvelut palvelujohtajat, avopalveluohjaajat 

toimistotyöaika Keskustan palvelutalo avohuollon toiminnanohjaaja 

37 t/vko Mielenterveysasema 
hoitohenkilöstö, psykologit, sosiaa-
lityöntekijä 

37 t/vko Sosiaalityö sosiaalityöntekijät 

37 t/vko Perheneuvola psykologit, sosiaalityöntekijät 

37 t/vko Puheterapia puheterapeutit 

37 t/vko A-klinikka sosiaaliterapeutti 

37 t/vko Kuntoutus- ja terapiapalvelut sosiaalityöntekijä 

37 t/vko Muu vammaispalvelu sosiaalityöntekijät 

Terveyskeskuslääkärit, hammaslää-
kärit, kokopäiväiset hygieenikot Sairaanhoitopalvelut 

avoterveydenhuollon ylilääkäri, tk-
lääkärit 

Terveyskeskuslääkärit, hammaslää-
kärit, kokopäiväiset hygieenikot Työterveyshuolto tk-lääkärit 

Terveyskeskuslääkärit, hammaslää-
kärit, kokopäiväiset hygieenikot Sauvosaaren sairaala ylilääkäri, tk-lääkärit 

Terveyskeskuslääkärit, hammaslää-
kärit, kokopäiväiset hygieenikot Mielenterveysasema ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri 

Terveyskeskuslääkärit, hammaslää-
kärit, kokopäiväiset hygieenikot Suun terveydenhuolto 

ylihammaslääkäri, tk-
hammaslääkärit 

Kokonaistyöaika Hallintopalvelut sosiaali- ja terveystoimen johtaja 

 

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI 
 

Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

toimistotyöaika 36,25 t/vko 
Toimistotyöntekijät, arkisto, atk, lähetit, 
puh.keskus   

37 t/vko Ylihoitajat, psykologit, sos.tt:t   

jaksotyö, päivätyöluonteinen 

Poliklinikoiden hoitajat, os.hoitajat, vä-
linehuolto, sairaala-apteekki, osa 
tekn.os., varasto, kunt.yksikkö, apuvä-
linekeskus, patol.os., osastosihteerit   

jaksotyö, vuorotyöluonteinen 
Osastoilla ja muissa 3-vuoro yksiköissä 
työskentelevät hoitajat, osa tekn. os.   

38,25 t/vko Lääkärit   

42 t/vko Ensihoito   
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YLITORNIO 

Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

jaksotyö Osastonhoitajat   

jaksotyö Sairaanhoitajat, suuhygienisti, rtg-hoitaja   

säännöllinen työaika 37 t MTT-hoitaja   

jaksotyö 
Perus- ja lähihoitajat, osastonsihteeri, 
mth, laitoshuoltaja   

toimistotyöaika Toimistosihteerit   

37 t/vko Lääkärit   

yleistyöaika Farmaseutti   

toimistotyöaika Vammaispalv. ohjaaja, avopalv. ohjaaja   

yleistyöaika Vastaava sairaanhoitaja palvelutalo   

säännöllinen työaika 37 t Sosiaalityöntekijä   

toimistotyöaika Sosiaaliohjaaja   

säännöllinen työaika 37 t Puheterapeutti   

säännöllinen työaika 37 t Tk-psykologi   

toimistotyöaika Hoitotyön johtaja, perusturvajohtaja   

37 t/vko 
Tk vastaava hammaslääkäri, tk-
hammaslääkäri   

jaksotyö Ruokapalvelun esimies, kokki   

yleistyöaika 
Ruokapalvelutyöntekijät, pesulatyönteki-
jä, siivooja, laitoshuoltaja   

 

KEMINMAA 
  

Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

toimistotyöaika 36,25 t/vko Toimistohenkilöstö   

37 t/vko Sosiaalityöntekijät   

37 t/vko Mielenterveysneuvola   

keskimääräinen yleistyöaika 38,25 Kotisairaanhoitajat   

keskimääräinen yleistyöaika 38,25 Vanhusten päivätoiminta   

keskimääräinen yleistyöaika 38,25  
(3 v tasoittumisjakso) 

Avoterv.huolto, hammashuolto, fysiote-
rapia, toimintaterapia, puheterapia yms.   

yleistyöaika 38,25 t/vko, ei tasoit-
tumisjaksoa Mäntykeskus, vammaisten päivätoiminta   

jaksotyö TK-vuodeosastolla vuorotyötä tekevät   

jaksotyö 
Kallinrannan palvelutalossa vuorotyötä 
tekevät   

jaksotyö Kotihoito   

jaksotyö Vammaisten palvelutalo Mäntykoti   

yleistyöaika 38,25 t/vko, 3 vkon 
tasoittumisjakso Muut yksiköt   
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TERVOLA 
  Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

toimistotyöaika Hallintohenkilöstö sosiaalijohtaja 

toimistotyöaika Hallintohenkilöstö perhetyöntekijä 

toimistotyöaika Hallintohenkilöstö hallintosihteerit 

toimistotyöaika Hallintohenkilöstö palvelusihteerit 

37 t/vko Hallintohenkilöstö sosiaalityöntekijä 

37 t/vko Hallintohenkilöstö sosiaalityöntekijä-koulukuraattori 

jaksotyö Varahenkilöstö perushoitajat 

yleistyöaika Kotipalvelu 
kodinhoitajat, kotiavustaja, van-
hustenhuollon johtaja 

toimistotyöaika Kotipalvelu vanhustenpalveluiden ohjaaja 

jaksotyö Pihakullero kodinhoitajat 

jaksotyö Vanhainkoti 

perushoitajat, laitosapulaiset, as-
kartelunohjaaja, kuntohoitaja, 
sairaanhoitaja 

jaksotyö Sinikukka/Kurjenpesä 
hoitajat, hoitoapulainen, kehitys-
vammaohjaaja 

yleistyöaika Toimintakeskus 
ohjaajat, kehitysvammahuollon 
esimies 

jaksotyö Avoterveydenhuolto terveydenhoitajat, osastonhoitaja 

jaksotyö Vastaanotto 
sairaanhoitaja, terveyskeskusavus-
taja 

37 t/vko Vastaanotto tk-lääkärit 

jaksotyö Kuntoutumiskoti mielenterveyshoitajat 

37 t/vko Mielenterveysasema sairaanhoitajat 

jaksotyö Välinehuolto välinehuoltaja 

jaksotyö Röntgen röntgenhoitaja 

jaksotyö Kuntoutus fysioterapeutti 

jaksotyö Vuodeosasto 
perushoitajat, sairaanhoitajat, 
osastonhoitaja 

jaksotyö Hammashoitola hammashoitajat, suuhygienisti 

37 t/vko Hammashoitola hammaslääkärit 

 

TORNIO 
  

Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

toimistotyöaika 36,25 t/vko Toimistohenkilöstö   

37 t/vko Sosiaalityöntekijät   

36,25 t/vko A-klinikka (osa henkilöstöstä)   

jaksotyö 
Keittiö, kotihoito, vuodeosasto, ympäri-
vuorokauden toimivat yksiköt   

jaksotyö 
Hammashuolto, fysioterapia, terveyden-
hoitajat   
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OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ 

 Työaikamuoto Yksiköt/henkilöstö Henkilöstö/tehtävä 

Perhepalvelut 

yleistyöaika Sosiaalityö sosiaaliohjaaja, päihdetyöntekijä 

toimistotyöaika Sosiaalityö toimistosihteeri, etuuskäsittelijä 

37h/vko Sosiaalityö sosiaalityöntekijä, palveluesimies 

yleistyöaika Neuvolat ja kouluterveys 
terveydenhoitaja, palveluesimies, 
perhetyöntekijä 

37h/vko Neuvolat ja kouluterveys koulukuraattori 

jaksotyö, vuorotyö 
Vammaispalvelut kehitysvammaisten 
asumispalvelut 

ohjaaja 

yleistyöaika Vammaispalvelut työ- ja päivätoiminta 
ohjaaja, hoitoapulainen, autonkul-
jettaja 

Terveyspalvelut 

yleistyöaika Vastaanotto 
sairaanhoitaja, lähihoitaja, labora-
toriohoitaja, palveluesimies, rönt-
genhoitaja, terveyskeskusavustaja 

37 h/vko Vastaanotto terveyskeskuslääkäri 

toimistotyöaika Vastaanotto palvelusihteeri, asiakassihteeri 

yleistyöaika Työterveyshuolto 
työterveyshoitaja, terveyskeskus-
avustaja 

37h/vko Työterveyshuolto työterveyslääkäri 

yleistyöaika Kuntoutus 
palveluesimies, puheterapeutti, 
fysioterapeutti 

yleistyöaika Mielenterveyspalvelut 
ohjaaja, apuohjaaja, hoitaja, psyki-
atrinen sairaanhoitaja, sairaanhoi-
taja, palveluesimies 

37 h/vko Mielenterveyspalvelut psykologi 

yleistyöaika Osastohoito 
osastonhoitaja, lähihoitaja, sai-
raanhoitaja, perushoitaja, lai-
tosapulainen 

jaksotyö, vuorotyö Osastohoito 
lähihoitaja, perushoitaja, sairaan-
hoitaja 

yleistyöaika Hammashoitola hammashoitaja, suuhygienisti 

37h/vko Hammashoitola hammaslääkäri 

Vanhuspalvelut 

yleistyöaika Kotihoito 

päivätoimintaohjaaja, palve-
luesimies, lähihoitaja, hoitoapulai-
nen, terveydenhoitaja, palveluoh-
jaaja 

jaksotyö, vuorotyö Kotihoito, kotisairaanhoito 
lähihoitaja, hoitaja, sairaanhoitaja, 
perushoitaja, kodinhoitaja, kotipal-
veluauton kuljettaja 

toimistotyöaika Kotihoito toimistosihteeri 
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yleistyöaika Hoiva- ja asumispalvelut 
palveluesimies, lähihoitaja, sai-
raanhoitaja, hoitoapulainen, kun-
tohoitaja, laitosapulainen (keittiö) 

jaksotyö, vuorotyö Hoiva- ja asumispalvelut 
hoitaja, perushoitaja, lähihoitaja, 
sairaanhoitaja 

toimistotyöaika Hoiva- ja asumispalvelut asiakassihteeri 

Hallinto 

toimistotyöaika Kuntapalvelutoimisto 
it-asiantuntija, palvelusihteeri, 
taloussihteeri-controller 

kokonaistyöaika Hallinto 

kuntayhtymän johtaja, hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja, kehitys- ja re-
surssijohtaja, palvelujohtajat, yli-
lääkäri, tietohallintopäällikkö 

yleistyöaika Hallinto 
projektipäällikkö, viestinnän asian-
tuntija 

toimistotyöaika Hallinto 
toimistosihteeri, arkistosihteeri, 
hankintapäällikkö, projektipäällik-
kö 

 

 


