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Usein kysytyt kysymykset  
Työsopimus ja siirtyvä henkilöstö 

Mistä tai keneltä ja mihin mennessä saan tiedon, kuulunko siirtyvien työntekijöiden 
ryhmään vai jäänkö nykyiseen organisaatioon? 

• Hyvinvointialueelle siirtyvät 1.1.2023 kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, 
pelastustoimen sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen henkilöstö 
sekä Etevan ja Kårkullan henkilöstöä, jotka työskentelevät Itä-Uudenmaan alueella 
asumispalveluyksiköissä, työ- ja päivätoiminnassa. 

• Lisäksi siirtyvät tukipalvelutehtävissä työskentelevät työntekijät, jos heidän 
tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon 
tai pelastustoimen tukitehtäviä.  

Ovatko työntekijät työssä hyvinvointialueella vai jossain tietyssä yksikössä vain? 
• Kaikki työntekijät siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelukseen 

 
Säilyvätkö kaikkien työpaikat? 

• Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteella, 
joka tarkoittaa siirtymistä uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. 
Liikkeenluovutuksessa nykyisen palvelusuhteen ehdot säilyvät pääosin ennallaan.  

• Jos työsopimus on voimassa luovuttavaan organisaatioon 1.1.2023, työsopimus siirtyy 
automaattisesti hyvinvointialueelle. 

Jatkuvatko sijaisilla työt? 
• Sijaiset siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen samalla tavalla liikkeenluovutuksen 

periaattein kuin muukin henkilöstö, mikäli määräaikainen työsopimus on voimassa 
1.1.2023. 

• Määräaikaisuus päättyy määräaikaisen sopimuksen loppuun, kuten normaalisti. 

Voiko esihenkilö myöntää opintovapaata vuoden 2023 puolelle saakka? 
• Opintovapaata voi myöntää luovuttavassa organisaatiossa vuodenvaihteen 2023 yli. 

Tiedot vuoden 2023 osalta kirjataan hyvinvointialueen HRM-järjestelmään, kun 
järjestelmä on käytettävissä. 
 

Kuuluvatko sihteerit alueella tukipalveluihin? 
• Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien sihteerien sijoittuminen alueella 

riippuu nykyisestä tehtävänkuvasta, osaamisesta ja omasta mielenkiinnosta eri 
tehtäviin.  
 

Kuka on hyvinvointialueen työterveyspalvelujen tuottaja? 
• Mehiläinen Oy 
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Lomat ja etuudet 

Siirtyvätkö vuosilomat ja säästövapaat? 
• Lomat ja säästövapaat siirtyvät. Lomapäivien määrästä on annettu luovuttaviin 

organisaatioihin suositus, että vuoden 2021–2022 lomakertymästä siirretään 
talvilomaksi keväälle 2023 10 päivää. 

• Uuden 1.4.2022 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomat siirtyvät normaalisti 
pidettäväksi hyvinvointialueella.  

Jatkuuko vuosilomapäivien kertyminen? 
• Hyvinvointialueelle siirrytään ns. vanhoina työntekijöinä. Vuosilomat kertyvät 

jatkossakin normaalisti voimassa olevien työehtosopimuksien mukaisesti. 
 
Pitääkö jäljellä olevista lomapäivistä tehdä erillinen lista? 

• Työntekijät hakevat vuosilomia, säästövapaita, lomarahavapaita, jotka pidetään ennen 
1.1.2023 niin, että esihenkilöt voivat myöntää ne viimeistään viikko 42 työnantajanne 
henkilöstöjärjestelmistä.  

• Esihenkilöt kirjaavat muutokset em. vapaista viikko 43 lähtien ylös manuaalisesti ja 
ilmoittavat nykyisten työnantajien nimeämien yhteyshenkilöiden kautta 
hyvinvointialueelle. 

• Tiedot nykyisten työnantajien järjestelmistä lomien, säästövapaiden ja 
lomarahavapaiden osalta viedään tämän jälkeen yksilöidysti hyvinvointialueen 
järjestelmään.  

 
Miten heti vuodenvaihteen jälkeen sijoittuvat lomat haetaan (2.1.-)? 

• Hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon järjestelmään voidaan siirtyvän henkilöstön 
lomia myöntää tämän hetkisen arvion mukaan joulukuussa 2022. Esihenkilöille 
järjestetään järjestelmän käytöstä koulutusta ja ohjeistusta tallenteina.  

 
Voiko lomapäiviin tulla muutoksia? Eli voiko 38 lomapäivää tippua alaspäin? 

• Siirtyvä henkilöstö säilyttää lomaoikeutensa työnantajan muutoksen 
(liikkeenluovutuksen) yhteydessä eli lomaoikeus ei pienene hyvinvointialueelle 
siirtymisen johdosta. 

 
Hyvinvointialueen henkilöstöetuudet 

• Vanhat etuudet eivät siirry luovuttavista organisaatioista työntekijöiden mukana 
hyvinvointialueelle. Aluehallitus on hyväksynyt seuraavat henkilöstöetuudet 
hyvinvointialueelle: 

− Liikunta- ja kulttuuriseteli mobiiliratkaisu 160 €/työntekijä/vuosi 
− Lounasetu mobiiliratkaisu (25 % työnantajan kustantamana), jos ei 

työpaikkaruokailua  
− HUS-bussi (hankintakilpailutus syksyn 2022 aikana, Porvoon sairaala kilpailuttaa 

HUS yhtymälle ja hyvinvointialueelle) 
− Työhyvinvointitapahtuma 60 €/työntekijä/vuosi 
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− Muistamiset 50- ja 60-vuotissynttärit, kahvitus ja kukat  
Palvelusuhde 
 alle 5 vuotta 70 €  
 alle 10 vuotta 100 € 
 alle 20 vuotta 130 € 
 yli 20 vuotta 160 €   

− Eläkkeelle jäädessä muistaminen – em. summat 
− Ansiomerkit kunnallisesta palvelusta 

Työtehtävät, työaika ja palkkaus 

Vaihtuuko esimies tai poistuuko esihenkilötehtäviä eläköitymisen myötä? 
• Lähiesihenkilöt jatkavat valtaosin samoissa tehtävissä kuin missä toimivat ennen 

hyvinvointialueelle siirtymistä. Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän valmistelu on 
vielä kesken. 
 

Yhdenmukaistetaanko erilaiset tehtävänimikkeet? 
• Hyvinvointialueella tehtävänimikkeisiin saattaa tulla muutoksia. Valtaosalla 

tehtävänimikkeet säilyvät ennallaan.  
• Kuitenkin esimerkiksi esihenkilötehtävissä on tarpeen yhdenmukaistaa nimikkeitä, 

jotta organisaation johtamisrakenne on mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä.  
• Esimerkiksi virat perustetaan hyvinvointialueelle hyvinvointialueen määrittelemien 

tarpeiden mukaisesti ja henkilöstö siirtyy luovuttavien organisaatioiden viroista 
hyvinvointialueen perustamiin virkoihin. 
 

Laskevatko palkat? 
• Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 

säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevan palkkansa eli palkka ei laske siirtymisen 
johdosta.  

• Palkkojen harmonisointi toteutetaan myöhemmin erikseen laadittavan suunnitelman 
mukaan. 
 

Onko mahdollista tehdä edelleen osa-aikatyötä? 
• Mikäli henkilö työskentelee osa-aikaisesti siirtymähetkellä, palvelussuhteen ehdot 

pysyvät siirrossa ennallaan sopimuksen mukaisen ajan.  
• Oikeus osa-aikaiseen työskentelyyn jatkossa määräytyy lainsäädännön, 

työehtosopimusten ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstökäytäntöjen ja 
ohjeiden mukaan. 
 

Kenellä on käytössä toimistotyöaika? 
• Työaikoja tullaan hyvinvointialueella yhtenäistämään. Toimistotyöaika on käytössä 

lähinnä hallinnollisissa tehtävissä.  
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Jos henkilö on jonkin suppean alan erityisosaaja jossakin tietyssä kunnassa, voiko 
hyvinvointialue vaatia jatkossa, että toimii erityisosaajana muissakin hyvinvointialueen 
kunnissa? Eli voiko joutua "kiertoon"? 

• Jatkossa henkilöstö on hyvinvointialueen palveluksessa. Jokaisella on ensisijainen 
työntekopaikka, mutta on mahdollista, että tuleva työnantaja katsoo, että osaamista 
olisi tarkoituksenmukaista jakaa nykyistä laajemmalle alueelle kuntarajat ylittäen 
työnantajan toiminta-alueella. 
 

Miten hyvinvointialueella on mietitty "sisäisen" keikkailun periaatteet? 
• Hyvinvointialue muodostaa jatkossa yhden työnantajan, jolloin keikkailun 

mahdollisuuteen vaikuttavat mm. ylityörajat. 
 

Osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet 

Miten työntekijöitä kuullaan nyt valmistelun aikana? 
• Yhteistoimintaa tehdään monilla eri tasoilla.  
• Luovuttavissa organisaatioissa toteutetaan jatkuvan yt-menettelyn periaatteiden 

mukaisesti välitöntä yhteistoimintaa työyksiköissä informoiden henkilökuntaa 
uudistuksen etenemisestä ja kuullen henkilöstön ajatuksia ja huolenaiheita 
hyvinvointialueelle siirtymisestä.  

• Edustuksellista yhteistoimintaa tehdään yhteistoimintaelinten puitteissa. 
Organisaatioille on lähetetty yhteistoimintamenettelyihin liittyvää materiaalia ja ohjeita. 

• Hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä käsitellään lakisääteiset yhteistoiminnassa 
käsiteltävät asiat. 
 

Mitä tapahtuu vuodenvaihteessa 1.1.2023? 
• Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 
• Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä 
• Työsuhteisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle työnantajalle Itä-

Uudenmaan hyvinvointialueelle 
• Työsuhteen jatkuvat keskeytymättöminä entisin palvelusuhteen ehdoin mm. loma-

etuudet ja irtisanomisajat säilyvät 
• Uusia työsopimuksia ei tehdä – vanhat säilyvät elleivät työtehtävät muutu. 
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Kehittäminen ja muutokseen valmistautuminen 

Millä käytännön keinoilla edistetään muuttuvassa organisaatiossa työntekijöiden 
sitoutumista omaan perustehtävään ja työn sisällölliseen kehittämiseen? 

• Suurimmalla osalla työntekijöistä työn sisältö pysyy hyvin samankaltaisena 
hyvinvointialueelle siirryttäessä kuin se on siirtoa edeltävästi. 

• Oman työn kehittäminen on tärkeä osa työtä, työhyvinvointia ja asiakkaan saaman 
palvelun laatua jatkossakin myös uudella työnantajalla.  

Miten kehitetään työntekijöiden työelämätaitoja laajentuvassa organisaatiossa? Entä 
esihenkilötyö- ja johtajuustaitojen kehittäminen? 

• Muutos ei kosketa vain siirtymähetkeä vaan on jatkuvaa ja tuen tarve on voimakkainta 
hyvinvointialueen ensimmäisten toimintavuosien ajan.  

• Muutosvalmennus jatkuu organisaatiomuutoksen jälkeenkin ja menetelmiä kehitetään. 
Kulttuurimuutosta ja erilaisia työelämä- ja johtamistaitoja tuetaan ja vahvistetaan. 

Lasketaanko muistamiset 2023 alusta?  
• Hyvinvointialueella huomioidaan työntekijöiden nykyisten työnantajien 

palvelussuhteiden pituudet muistamisten yhteydessä. 
 
Onko rajoituksia virkavapaan myöntämiselle, jos on virkavapaalla omasta tehtävästä 
(siirtyy hyvinvointialueelle) ja on tehtävässä, joka siirtyy myös hyvinvointialueelle.  

• Esihenkilö tekee päätöksen virka-/työvapaan myöntämisestä. Asiassa ei ole muita 
rajoituksia. 

• 1.1.2023 alkavat työ/virkavapaat myönnetään hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon 
järjestelmästä.  

 
Pitkästä palvelusta myönnettävät vapaat? Poistuuko ne? 

• Pitkästä palvelusta myönnetty vapaa on luovuttavan organisaation henkilöstöetu, mikä 
ei siirry hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueella kyseinen etu ei ole käytössä. 

 
Voiko jonkun palkka laskea nykyisestä? 

• Liikkeenluovutuksen yhteydessä (työnantajan muuttuessa) kenenkään palkka ei laske 
muutoksen yhteydessä. Jatkossa jos tehtävät muuttuvat ja tehtävien vaativuus alenee 
niin palkka voi laskea.  

 
Tulevatko toimipisteet muuttumaan?  

• Työmme jatkuu 1.1.2023 kuten ennenkin pääasiassa samojen työkaverien ja esihenkilön 
kanssa samoissa tiloissa. Mitä lähemmäs asiakasta työsi sijoittuu, sitä vähemmän 
muutoksia omaan työhösi ja tiimiisi tulee. 
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Muuttuuko palkanmaksupäivä hyvinvointialueella? 
Hyvinvointialueella on seuraavat palkanmaksupäivät; 

• Kuukauden 15. päivä, kun palvelussuhteen kesto yli 6 kk 
• Kuukauden viimeinen päivä, kun palvelussuhteen kesto alle 6 kk 
• Kuukauden 22. päivä omaishoitaja ja muut vastaavat  

Jos palvelussuhteen kesto on alle 13 kalenteripäivää, palkka maksetaan tehtyjen tuntien 
mukaan ja palkka maksetaan Titania aikataulun mukaan joko 15. päivä tai kuukauden 
viimeinen päivä. 

Mikä on työaikasuunnittelun ja seurannan järjestelmä? 
• Työaikasuunnittelun ja seurannan järjestelmä tulee hyvinvointialueella olemaan 

Titania. 
 

Miten käy nykyisten paikallisten sopimusten? 
• Luovuttavat työnantajat ovat irtisanoneet kaikki paikalliset sopimukset 

hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön osalta. Hyvinvointialue neuvottelee omat 
paikalliset sopimuksensa. 
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