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Riikka Rapinoja, neuvottelupäällikkö

Hyvinvointialueelle
siirtyminen

Miten varmistetaan hyvinvointialueelle
siirtymisen onnistuminen
1. Noudattamalla lakia
2. Noudattamalla työehtosopimusta
3. Pitämällä työntekijöistä huolta

Miten se tehdään?
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Siirtymä tapahtuu liikkeen luovutuksella
• Henkilöstön siirtymisessä hyvinvointialueille on kysymys työsopimuslain (ja kunnallisen
viranhaltijalain) tarkoittamasta liikkeen luovutuksesta.
•

Asiasta säädetty hyvinvointialuetta koskevassa voimaanpanolaissa

• Liikkeen luovutusta koskeva lainsäädäntö on pakottavaa oikeutta
•
•

työsopimuslaki 1 luvun 10 §
laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 25 §
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Liikkeen luovutuksen vaikutukset
Työntekijät ja viranhaltijat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä
•

Ketkä siirtyvät
•
•

Palvelussuhde voimassa luovutushetkellä eli 1.1.2023
Organisatorinen asema eli on töissä luovutettavassa yksikössä

•

Työnantaja vaihtuu saman työsuhteen puitteissa

•

Työsuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä

•

Vuosilomien kertyminen, irtisanomisajat, työkokemusvuodet jne.
•
•

Eivät ala alusta
Hva:n antamat suositukset esimerkiksi vuosilomien tai säästövapaiden tai
työaikapankkituntien pitämisestä ennen siirtymistä eivät sido työntekijöitä.
• Lomat ym. annetaan normaalisti työehtosopimuksen mukaisesti
• Työaikapankkia koskee paikallinen sopimus
• Työehtosopimusta ja paikallisia sopimuksia pitää koko ajan noudattaa normaalisti
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Virkojen siirtyminen
• Myös viranhaltijat siirtyvät hyvinvointialueille liikkeen luovutuksessa

• Viranhaltija säilyttää virkaan perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtymässä
• Virkasuhteisten ilmoittautumis- tai hakumenettely rikkoo liikkeen luovutusta koskevaa
lainsäädäntöä
• HUOM! Yt-menettely ei tee laitonta lailliseksi.
•

Jos tehtävässä ei käytetä julkista valtaa, se voidaan ja pitääkin muuttaa työsuhteiseksi.
• Jos ta vaatii työsopimuksen tekemistä, tulee olla tarkkana!

•

Tehyn toimintaohje
• Jos hva aloittaa ilmoittautumis- tai hakumenettelyn, omaan virkaan kannattaa ilmoittautua
• Jos ei tule valituksi, tulee ilmoittaa työnantajalle, että siirtyy entisessä virassaan hva:lle

•

Jos hyvinvointialueella syntyy tarve muuttaa virantoimitusvelvollisuuksien sisältöjä tai siirtää henkilöitä toisiin
virkoihin, on prosessi käynnistettävä vasta siirtymisen jälkeen ja noudatettava viranhaltijalain säännöksiä ja
mahdollisesti yt-menettelyä ennen päätösten tekemistä.
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Määräaikaiset työsuhteet
• Määräaikaiselle työsuhteelle on aina oltava perusteltu syy
• Esim. sijaisuus
• Työsopimuksen kestoa ei saa rajoittaa päättymään
vuodenvaihteeseen, jos työvoiman tarve kestää pidempää
• Vakinaistamiskielto ei ole työsopimuslain tarkoittama perusteltu syy,
ei myöskään määrärahojen puute
• Jos työvoiman tarve on pysyvä, ei sijaisuuksia saa ketjuttaa

7

Määräaikaiset työsuhteet
KT:n ja järjestöjen yhteinen ohjeistus:
”Voiko hyvinvointialueille siirtyminen vaikuttaa määräaikaisten työsuhteiden kestoon?

Hyvinvointialueelle siirtyminen ja liikkeen luovutus eivät saa vaikuttaa määräaikaisen
työsuhteen kestoon eivätkä ne voi olla peruste määräaikaisen työsuhteen tekemiselle.
Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaminen
edellyttää lainsäädännön mukaista perustetta, joka voi olla esimerkiksi sijaisuus.
Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen mukaan.”
Hyvinvointialueuudistus itsessään ei siis ole hyväksyttävä määräaikaisuuden
peruste, vaan määräaikaisen työsopimuksen tekeminen tai määräaikaiseen
virkasuhteeseen ottaminen edellyttää, että työvoiman tarve on aidosti
tilapäistä. Määräaikaisuuden kesto määräytyy perusteen (esim. sijaisuus) mukaan.
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Määräaikaiset työsuhteet
Työkokemuslisä
SOTE-sopimus II luku 12 § 2 mom:
Pöytäkirjamerkintä 1.5.2022–30.4.2025
Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaattein. Työkokemuslisää ei tilanteessa lasketa
uudelleen vaan työntekijälle/viranhaltijalle ennen työnantajan vaihdosta hyväksi luettu työkokemus luetaan
uuden työnantajan palveluksessa työkokemuslisää kerryttäväksi. Palvelussuhteen katkeaminen lyhytaikaisesti
ennen tai jälkeen liikkeenluovutuksen ei aiheuta työkokemuslisän uudelleen laskentaa. Uudelleen laskentaa ei
tehdä, mikäli palvelussuhde katkeaa 1.12.2022– 31.1.2023 välisenä aikana.
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Palkanmaksu
• Palkanmaksu on työnantajan päävelvoite

• ”Onneksi” tuli Case Pohjanmaan hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki
• Nyt siirtyy paljon henkilöstöä uudelle työnantajalle
• Onko tuplavarmistettu, että HR-järjestelmät toimivat ja että apua varmasti saadaan, kun
ongelmia tulee?
• Onko triplavarmistettu, että palkanlaskijoita on riittävästi ja että heillä on kaikki tarpeellinen
tuki? Onko kysytty palkanlaskijoilta näkemystä?
• Onko olemassa joku varajärjestelmä, jos palkanmaksu kuitenkin sakkaa? PITÄÄ OLLA!!

• Toivottavasti kaikki sujuu hyvin - Tehyssä on valmistauduttu siihenkin, että ei suju
• Jos palkkaa ei makseta, kyseessä on SOTE-sopimuksen rikkominen
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Paikalliset sopimukset
• Paikalliset sopimukset neuvotellaan ja solmitaan uudet hva:ta silmällä
pitäen
• Molempia osapuolia hyödyttävä lopputulos
• Tasapuolinen kohtelu
• Työvoiman saatavuus
• Kannustavuus
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Yhteistoimintamenettely
• Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua
työpaikalla ja antaa työntekijöille mahdollisuus vaikuttaa
• Parhaimmillaan se lisää luottamusta työpaikalla, parantaa päätösten
laatua ja ehkäisee erimielisyyksiä ja riitoja
• Hyvä yhteistoiminta edellyttää, että
• Yt-elimen kokouksia pidetään
• Työntekijöiden edustajilla on mahdollisuus perehtyä asioihin ajoissa
• Työntekijöiden edustajille tulee antaa asema myös muissa
työryhmissä ja valmistelevissa elimissä
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Hyvinvointialueelle siirtymä onnistuu, kun…
•

Työnantaja noudattaa lakia
• Liikkeen luovutuksen pakottava periaate läpäisee työnantajan kaikki toimet
• Mahdolliset isommat muutokset vasta vuodenvaiheen jälkeen

•

Työnantaja noudattaa SOTE-sopimusta
•
•

•

Määräaikaiset työntekijät huomioitu
•
•

•
•

Palkanmaksu
Lomien antaminen, työaikasaldot ym. ym.

Tarkastetaan perusteet, vakinaistetaan viimeistään 31.12.2022
Ei tehdä uusia perusteettomia määräaikaisuuksia ennen siirtymistä

Paikalliset sopimukset solmittu
Yhteistoimintamenettely toimii ja vuoropuhelua käydään laajemminkin
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SOTE-Sopimus

Neuvottelukierros 2022
• Neuvottelukierros alkoi 11.1.2022 ja on kesti historiallisen kauan.
• Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara antoi sovintoesityksen 2.10.2022.
• Tehyn ja SuPerin kärkitavoitteet olivat palkkauksen ja työolojen parantaminen.
• Osa Tehyn ja SuPerin tavoitteista saavutettiin jo kesäkuussa 2022, jolloin
sovittelulautakunnan ratkaisu tuli voimaan. Huhtikuun lakko vaikutti merkittävästi
sovittelulautakunnan ratkaisuun.
• Tehy ja SuPer jatkoivat neuvotteluja KT:n kanssa, koska sovittelulautakunnan ratkaisusta
puuttuivat erityisesti seuraavat elementit:
• Palkkaratkaisu ei ollut riittävän suuri – naisvaltaisen alan palkkamonttua ei sillä
kurottu umpeen
• Joutuisa ruokailu jäi saamatta
• Rekrytointikieltoasia ei edennyt
• Sote-alan työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen ei tullut työkaluja
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Mitä tavoittelimme KT:n kanssa käydyissä
jatkoneuvotteluissa

•
•
•
•

Parempaa palkkaratkaisua
Joutuisa ruokailu -määräystä
Rekrytointikieltoasiaan määräystä
Työkaluja sote-alan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

Mitä saimme SOTE-sopimukseen
•
•
•
•
•

Yli tuplasti paremman palkkaohjelmaratkaisun
Joutuisan ruokailun yleistyöaikaan
Rekrytointikiellon estävän määräyksen
Työkaluja SOTEalan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
Ekstrana koronakorvauksen rajatulle ryhmälle hoitajia
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Sopimuksen syntymistä
seuraa aina

kuohuntavaihe

Väite: Ei Tehy ja SuPer mitään ekstraa saaneet,
jaettiin vain palkkaharmonisointirahoja
• Ei ole olemassa korvamerkittyä palkkaharmonisointirahaa. Palkkaharmoisoinnin
kustannuksia ei vielä edes tiedetä.
• Kaikki sovittu on ns. sopimusvarallisuutta eli nostaa palkkoja
• Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen / Demokraattilehti 5.10.2022:
• ” Jokaisena vuonna sovittua 6 prosentin rahoitusta voi mennä niin palkkojen
yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen kuin uusien palkkausjärjestelmien
käyttöönottoon paikallisena eränä… Eli kaikki nämä kolme asiaa ovat mahdollisia
saajia ja paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat
neuvottelevat erien kohdentamisesta. Jos sopua ei synny, työnantaja päättää. Tästä
seuraa suoraan se, että tällä hetkellä ei voida tietää, miten mainitut kolme asiaa
painottuvat.”
• ”Sellainen tulkinta, että tässä olisi kyse joko vain palkkojen yhdenvertaistamisesta (KT)
tai vain palkkaohjelmasta (Tehy ja Super), ei ole oikea.”
• ”Sitä Koskinen pitää hyvänä, että osapuolet eivät ole juurikaan erimielisiä siitä, mikä on
sovitun ratkaisun kokonaisvaikutus eli kuinka paljon palkat nousevat.”
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Väite: Ei Tehy ja SuPer mitään ekstraa saaneet,
jaettiin vain palkkaharmonisointirahoja
• Sosiologian emeritusprofessori Harri Melin / MTV
4.10.2022:
• ”Melinin mielestä tulkintojen ristiriita ei ole mitenkään
poikkeuksellista. Tämänkaltaisia kiistoja on käyty
aikaisemminkin. Sen jälkeen kun nimet on laitettu
paperiin, osapuolet ovat esittäneet vähän eri tulkintaa.”
• ”Tulkintani on, että hoitajajärjestöt eivät ihan saaneet sitä,
mutta ne saivat kaiken kaikkiaan hyvän pitkäaikaisen
sopimuksen, joka nostaa koulutettujen naisten
palkkausta.”
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Sopimuksen
sisältö

SOTE-sopimus: kärkitavoitteet 11.1.2022
❖

Työaikamääräykset neuvotellaan vastaamaan työaikalain
uudistusta työryhmäkirjaus

❖

LM/aopj ajankäytön lisääminen → määräaikainen korotus säilyi

❖

LM ja TSV korvausten yhdenmukaistaminen ja korottaminen

❖

Kriisiajan tes-määräykset /valmiuslaki

❖

Palkkaus- ja työaikatyöryhmät jatkavat kokonaisuudistuksen
tekemistä

❖

Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta: Poistetaan
5000 kilometrin raja ja noudatetaan verohallinnon mukaisia
matkakorvauksia.

Jaksotyöaikaa koskevien määräaikaisten määräysten
jatkaminen (III luku 9 § 5 ja 6 mom.)

❖

Hyvinvointialueelle siirtymisen edellyttämät määräykset
koskien määräaikaisia työntekijöitä

❖

Oikeus vuosilomaan myös arkipyhinä kaikissa
työaikamuodoissa

❖

❖

Perhevapaamääräykset neuvotellaan vastaamaan
perhevapaauudistusta

Työnantajalle kielto estää tai rajoittaa työntekijän
mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa
(rekrytointikieltosopimukset)

❖

❖

❖
❖

❖

Palkkatason korottaminen

❖

Sotealan veto- ja pitovoiman turvaava palkkaohjelma

❖

Ostovoiman turvaava yleiskorotus

Työvuoroluetteloa koskevien määräysten parantaminen =
työryhmäkirjaus
Ruokailu joutuisasti
Arkipyhälyhennys kokonaisena vapaapäivänä myös
jaksotyössä
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Palkankorotukset ja
kertaerä

Palkankorotukset 2022-2027

17,3% (KT: 18,5%)

1.6.2022

2,0%

Yleiskorotus

1.6.2024

1,5%

Yleiskorotus

1.10.2022

0,5%

Yleiskorotus

1.6.2024

0,4%

Paikallinen erä

Perälauta vuodelle 2024
1.6.2023

1,5%

Yleiskorotus

1.6.2024

1.6.2023

0,4%

Paikallinen erä

Esimerkiksi työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin.

1.6.2023

1.10.2024

1,2%

Palkkauksen yhteensovittaminen, palkkauksen kehittäminen
ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönotto

Paikallinen erä

1,5%

Paikallinen erä

Palkkojen yhteensovittamisen, palkkauksen kehittämisen
sekä palkkausjärjestelmien käyttöönottoon valmistautumiserä.
Erä kohdistetaan kussakin voimassa olevassa
hinnoittelukohdassa muihin kuin tasoryhmien ylimpiin
tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
1.2.2024

0,4%

1.6.2025

2,5%

Paikallinen erä

Perälauta vuodelle 2023
Esimerkiksi työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin.
1.6.2023

0,6%

0,8%

Paikallinen erä

Paikallinen erä

Esimerkiksi työvoiman saatavuudesta liittyviin perusteisiin.
1.6.2025

2,0%

Palkkauksen yhteensovittaminen, palkkauksen kehittäminen
ja/tai palkkausjärjestelmien käyttöönotto

Keskitetty erä

Uuden palkkausjärjestelmän valtakunnantason kustannuksiin.

2026

0,8%

Paikallinen erä

2027

1,2%

Paikallinen erä
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Työtaisteluidemme vaikutus
Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvon kasvu 2022-2027 (korkoa korolle laskettuna)

HUOM!
Fysioterapeutit ovat
SOTE-sopimuksessa
samassa palkkahinnoittelutunnuksessa
kuin sairaanhoitajat ja
muut laillistetut
terveydenhuollon
ammattihenkilöt

Palkankorotusten taso nousi yli puolet suuremmaksi muiden pääsopijajärjestöjen 6/2022 hyväksymään ratkaisuun
verrattuna. Summat eivät sisällä ns. perälautaa vuosille 2023-2024 eikä 2025-2027 TES-korotuksia.
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Mitä korotukset tarkoittavat käytännössä seuraavien 3
vuoden aikana (korkoa korolle)
• HOI040 (esim. lähihoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 370 euroa (2625 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 491 €

• HOI030 (esim. sairaanhoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 430 euroa (3055 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 562 €

• HOI020 (esim. osastonhoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 560 euroa (3974 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 673 €

• HOI010 (esim. ylihoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 781 euroa (5544 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 894 €
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Mitä korotukset tarkoittavat käytännössä seuraavien
5 vuoden aikana (korkoa korolle)
• HOI040 (esim. lähihoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 422 euroa (2677 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 562 €

• HOI030 (esim. sairaanhoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 492 euroa (3117 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 642 €

• HOI020 (esim. osastonhoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 640 euroa (4054 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 769 €

• HOI010 (esim. ylihoitaja)

• Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo nousee 892 euroa (5655 €)
• Kokonaispalkan keskiarvo nousee 1023 €
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Tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvon
kehitys 2022-2027
Ns. korkoa korolle laskentatapa eli ”Lääkäriliiton matematiikka” 18,7%
Esim. sairaanhoitaja
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Valtakunnansovittelijan esittämä koronapandemiaan
liittyvä kertapalkkio
• Valmiuslain aikaisiin erityisolosuhteisiin liittyvä SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksettava
kertapalkkio
• COVID-19 -viruksen aiheuttama erityinen altistumisen riski sekä valmiuslain rajoitukset
kohdistuivat koronapandemian alkuaikoina erityisesti erikoissairaanhoidon tiettyihin
yksiköihin (teho-osastot, teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja
laboratoriotoiminta, kohortit eli koronavuodeosastot, päivystys ml. synnytysten hoito ja
ensihoito) ja niiden henkilöstöön. Puutteellinen suojaus altisti henkilöstöä myös erityisesti
kotihoidon palveluissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja vanhusten
pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä. Koronaepidemian alkuvaiheessa kyse oli
uudesta ja ennenkokemattomasta tilanteesta.

• Koronapotilaiden hoitoon osallistuneelle em. toimintojen SOTE-sopimuksen henkilöstölle
maksetaan SOTE-sopimuksen II luvun 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu kertapalkkio.
• Valtakunnansovittelijan oma esitys, jonka rajaus on tiukka, mutta siitä ei ollut
mahdollisuutta neuvotella

• Pääsopijajärjestöjen edustajat voivat esittää omat ehdotuksensa palkkion jakamiseksi
yllä olevien periaatteiden mukaisesti.
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Rekrytointikiellon estävä
määräys

Rekrytointikiellon estävä määräys
SOTE-sopimuksen 2022-2025 IV luku 2 §, Muut määräykset:

• Työnantaja ei saa estää tai rajoittaa työntekijän mahdollisuutta vaihtaa työnantajaa
muutoin kuin työsopimuslaissa säädetyllä tavalla.
• Määräys on voimassa 1.1.2023 alkaen tämän sopimuskauden ajan.
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SOTE-SOPIMUS 2022
työaikaluku

Yleistä työaikaluvusta
• Historiallisen paljon työaikaan liittyviä tavoitteita mennyt läpi.
• Osa tavoitteista saavutettiin talvella neuvotteluissa sekä keväällä
sovittelulautakunnan ratkaisuesityksessä.
• Loput tavoitteista saavutettiin sovitteluratkaisussa, joka annettiin
valtakunnan sovittelijan toimesta 2.10.2022 ja jonka Tehyn
valtuusto hyväksyi yksimielisesti.
• Osa määräyksistä on tullut jo voimaan, mutta osa tulee vasta ensi
vuonna.
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5.3 Lisä- ja viikkoylityö liukuvassa yleistyöajassa
Liukuvan työajan määräyksiä ei ole muutettu, mutta yleiskirjeellä on haluttu selventää lisä- ja
ylityön laskentaa käytettäessä samalla viikolla liukumaa, jolle on annettu ylityömääräys. Lisäja ylitöitä laskettaessa on aina tarkasteltava koko viikkoa, vaikka määräys olisi annettu kesken
viikon. Päivät, joilla ei ole ylityömääräystä katsotaan tällöin lisä- ja ylitöitä laskettaessa
keskimääräisen työpäivän pituisiksi, mutta sen alle tai yli menevät tunnit ko. päivältä joko
vähentävät tai lisäävät saldokertymää.

tehty työaika
saldoon

lisätyötä

vuorokautinen
ylityö

ma ap

ti

ke

to

pe

la

su

yhteensä

-

7,6

7,8

10

10

8

8

51,4

- 0,05

+ 0,15

0,1

0,35 0,35 6,95

2

2

7,65

4
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25§ Päivittäiset lepoajat (ruokatauko)
2 mom.

Yleistyöaikaa tai jaksotyötä tekeville viranhaltijoille/työntekijöille on annettava
sairaaloissa, terveyskeskuksissa sekä hoito- ja huoltolaitoksissa lepotauko
taikka viranhaltijan/työntekijän hänen niin halutessaan tilaisuus joutuisaan
ateriointiin työaikana työpaikalla tai työnantajan osoittamassa asianomaisen
laitoksen ruokalassa tai vastaavassa ruokailupaikassa edellyttäen ettei
järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville palveluksille ja että
ruokailusta aiheutuva poissaolo työstä kestää enintään 15–20 minuuttia.
Lepoaikaa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun eikä loppuun.
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Jaksotyöhön liittyvät parannukset
•

Osa-aikaisen jaksotyötä tekevän ylityöraja

•

Jaksotyöhön kokeilumääräys kuuden viikon jaksosta

•

Arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä

•

Vuorokausilepo 11 tuntia mahdollista lyhentää paikallisella sopimuksella 9 tuntiin

•

Annettava vähintään kaksi vapapäivää viikkoa kohden
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SOTE-sopimuksen työaikatyöryhmä
• Jatkaa työaikajärjestelmien ja -määräyksien kehittämistä sosiaali- ja terveysalan toimintojen
ja palvelujen sekä henkilöstön terveyttä, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta tukeviksi.
• Työryhmä voi simuloida ja pilotoida erilaisia työaikamalleja ja -määräyksiä.

• Työryhmä seuraa uusien määräysten toimivuutta ja kartoittaa työvuorosuunnittelun ja
toteuttamisen kokonaistilannetta SOTE-työnantajilla.
• Selvittää ja neuvottelee hyvinvointialueiden työhön liittyvään matkustamiseen, uusien
työntekotapojen ja esimerkiksi usean työpisteen aiheuttamia muutostarpeita määräyksiin.
Neuvoteltavat kokonaisuuden voivat liittyä sekä työaikalukuun että matkakustannusten
korvaukseen.

• Työryhmä neuvottelee aika-ajoin tehtävän työn sopimusmääräysten kehittämisestä.
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SOTE-sopimus
Muut muutokset poimintoja

Keskeiset muutokset SOTE-sopimukseen
• II luvun 9 § 1 mom. 3.1 kohtaan lisätty esimerkki, jonka mukaan työpaikkaohjaajan
tehtävä on lisätehtävä/vastuu.
• Työpaikkaohjaajilla tarkoitetaan sellaista tehtävää, jossa ohjataan ja tuetaan
oppisopimusopiskelijoita ja muita opiskelijoita käytännön työssä/harjoittelussa.
• Työnantajan on syytä varmistaa työpaikkaohjaukseen käytettävän työajan riittävyys ja
työpaikkaohjaajan osaaminen ohjaustehtävässä.
• Työpaikkaohjaajan tehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon
ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen.
• Mikäli ohjaustehtävä on määräaikainen, korkeampi tehtäväkohtainen palkka
maksetaan tältä ajalta. (laitetaan LM-kirjeeseen lisäohjeistusta asiasta)
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Keskeiset muutokset SOTE-sopimukseen
• Palkkausluvun 12 §:ään uusi pöytäkirjamerkintä, jolla turvataan työkokemuslisän
säilyminen ennallaan tilanteessa, jossa palvelussuhde katkeaa lyhytaikaisesti
siirryttäessä hyvinvointialueille 1.1.23.
”Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen
periaattein. Työkokemuslisää ei tilanteessa lasketa uudelleen vaan
työntekijälle/viranhaltijalle ennen työnantajan vaihdosta hyväksi luettu työkokemus
luetaan uuden työnantajan palveluksessa
työkokemuslisää kerryttäväksi. Palvelussuhteen katkeaminen lyhytaikaisesti ennen tai
jälkeen liikkeenluovutuksen ei aiheuta työkokemuslisän
uudelleen laskentaa. Uudelleen laskentaa ei tehdä, mikäli palvelussuhde katkeaa
1.12.2022–31.1.2023 välisenä aikana.”
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SOTE-sopimuksen palkkaustyöryhmä
•

SOTE-sopimukseen neuvotellaan viisi palkkahinnoitteluliitettä.

•

Palkkaustyöryhmä neuvottelee uudesta järjestelmästä (esim. ns. tasopalkkajärjestelmä), jolla on
tarkoitus korvata nykyinen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä.

•

Malliin sisältyy tarvittaessa simulointia ja pilotointia.

•

Myös palkkausjärjestelmän muista osista (esim. työkokemuslisä, henkilökohtainen lisä) sekä
suoritepalkkauksesta voidaan neuvotella. Neuvottelut pyritään päättämään 1.2.2024 mennessä.

•

Valtakunnallisesti tehtävistä vähintään maksettavat palkat (nykyisin peruspalkat) neuvotellaan viiteen ns.
palkkahinnoitteluliitteeseen (nykyisin 2 liitettä).

•

Tarkoitus on nykyistä paremmin huomioida mm. eri ammattiryhmien ja mm.
lisäkoulutuksen/perehtyneisyyden merkitys tehtävästä vähintään maksettavaan palkkaan.
Järjestelmässä on tarkoitus huomioida vaativimmat tehtäväkokonaisuudet (esim. sairaanhoitajien ja
lähihoitajien ns. asiantuntija-tehtävät) omiksi hinnoittelukohdikseen. Esimerkiksi sairaanhoitajien
hinnoittelukohta (nykyisin Liite 1 HOI030) voidaan jatkossa jakaa useampaan lähtötasoon (esim.
kätilöt/terveydenhoitajat/ asiantuntijatehtävät/vaativat ammattitehtävät). Myös vammais- ja
vanhuspalveluiden osalta on tunnistettavissa asiantuntijatason tehtäviä.

•

Tehyn tavoitteina mm.
• Suoravastaanotto, lisäkoulutuksen vaatima tehtävä ja vaativammat tehtävät vaikuttaisivat
pakottavasti palkkaa korottavasti
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Muuta
• Kilometrikorvaus virka- ja virantoimitusmatkasta: 5000 kilometrin raja nousee 7000
kilometriin (liite 16)
• KVTES V luku 5 § 2 mom. Työntekijällä/viranhaltijalla on työsopimuslain 4 luvun 7b §:n
mukaisesti oikeus omaishoitovapaaseen 1.8.2022 lähtien (enint. 5 työpäivää / vuosi)
• Oikeus vastaavaan vapaaseen myös saattohoitoon osallistumisen takia.
• Omaisella tarkoitetaan työntekijän lasta, vanhempaa, avio- ja avopuolisoa sekä
työntekijän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa
• KVTES IV Luku: Omaishoitovapaa on 1.8.2022 lukien lisätty 4 § työssäolon
veroiseen aikaan kohtaan 3
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Työkaluja Sote-alan työhyvinvointiin ja työssä
jaksamiseen
• Ensimmäistä kertaa alakohtainen työryhmä työhyvinvointia koskeviin asioihin.
• Sopimuskauden (2022–2025) ajaksi asetetaan työryhmä arvioimaan hyvinvointialueiden ja
hyvinvointiyhtymien henkilöstön työhyvinvoinnin, työkyvyn tuen ja työolojen parantamista edistäviä
toimenpiteitä.
• Työryhmän tehtävänä on tukea esihenkilötyötä ja muutosjohtamista, lisätä sote-alan houkuttelevuutta
sekä vahvistaa rakentavaa, osallistavaa yhteistoimintakulttuuria ja luottamusta hyvinvointialueilla.
• Työryhmä selvittää mahdollisuudet yhteisen koulutuksen luomiseen, jossa esihenkilötyöllä ja hyvällä
johtamisella tuetaan työyhteisöä muutostilanteissa, myös hyvinvointialueille siirryttäessä. Osana
hyvää johtamista huomioidaan myös työturvallisuus ja sen merkitys henkilöstön hyvinvoinnille.
• Työryhmä selvittää ja arvioi henkilöstön ja esihenkilöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin tilaa sekä
selvitysten perusteella tekee kehittämisehdotuksia alan työolojen ja työhyvinvoinnin
parantamiseksi.
• Työryhmä suunnittelee ja toteuttaa seurantakyselyn hyvinvointialueiden työnantajille ja henkilöstön
edustajille yhteistoiminnan (ml. työsuojelun yhteistoiminta) toteutumisesta ja henkilöstön edustajien
osallistumismahdollisuuksista sekä muutoksen hallinnan onnistumisesta.
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Yhteenveto neuvottelukierroksen tuloksesta
• Palkkatason ja palkkatasa-arvon edistäminen alkoi konkreettisesti ja isoin askelin.
• SOTE-sopimus vähintään keskimäärin 17,3% / 5 vuotta

• Kertakorvaus 600 euroa valmiuslain aikaisista erityisolosuhteista.
• Työoloihin vaikuttavien työaikamääräyksien korjaaminen alkoi tärkeimmistä mm.:
• Joutuisa ruokailu työajalla (kuten lääkäreillä) myös yleistyöajassa
• Vuosilomaoikeus myös arkipyhinä
• Arkipyhät kokonaisina vapaapäivinä myös jaksotyössä (ei pilkota työvuorojen lyhennyksinä
usealle päivälle)
• Jaksotyöaikaa koskevat määräaikaiset parannukset pysyviksi (esim. 2 vapaata viikkoa kohden)

• Rekrytointikiellon estävä määräys.
• Työhyvinvoinnin parantamiseen ja kehittämiseen konkreettinen työryhmä ja
toimeksianto sote-sektorille.
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Kiitos!

