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Henkilöstösiirto

• Kunnat (luovuttaja organisaatiot) ovat aloittaneet yhteistoimintamenettelyt
henkilöstön siirrosta liikkeen luovutuksen periaattein hyvinvointialueelle

• Saadaan alkaa puhua nimillä siirtyvistä henkilöistä, siirtyvät henkilöt
tarkentuvat

• Perustuu voimaanpanolakiin

• Rinnalla aloitetaan yhteistoimintamenettelyt erikseen ruokahuollon,
laitoshuollon, välinehuollon ja palkanlaskenta sekä osto- ja myyntireskontra ja
kirjanpitopalveluiden tukipalveluiden henkilöstön henkilöstösiirrosta

• Voimaanpanolain mukaisesti 28.2.2022 kunnissa tieto, ketkä ovat siirtyviä
henkilöitä
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Henkilöstösiirto

Perustetaan
organisaatiota

Muodostetaan
lakisääteisiä
asiakirjoja

Tehdään teknistä
rakentamista uuden

HR-järjestelmän
tiimoilta

Suoritetaan siirtoa
teknisesti

Luodaan ohjeitaLuodaan prosesseja

Ohjeistetaan kuntia

Tiedotetaan,
viestitään

Hallinnollista työtä,
hallintosääntöä yms.
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1

HR / palkkamoottori (Monetra
toimittaa)
• Personec F2 (palkkamoottori)
• Personec F ESS (vuosilomien ja

poissaolojen anominen)
• Personec F OSS (koulutus,

osaaminen, kehityskeskustelut,
jne.)

• M2, matkalaskut

2

Työajanseuranta ja –hallinta
(Istekki toimittaa)
• Titania suunnittelu ja laskenta
• Titania kulunvalvonta
• Titania massalaskenta
• Titania palkkatilastot
• Titania poiminta
• Titania sähköinen asiointi
• Numeron –

työvuorosuunnittelu (Ylä-Savon
Sote: n alue).

• Store – pelastuslaitos

PSHVA
• SISO päivätyönsijoittelu/

suunnittelu (lääkärit ja
asiantuntijat)

Työajanseuranta ja –hallinta
(Monetra toimittaa)

• Nepton työajanhallinta

3

Rekrytointi järjestelmä (Istekki
toimittaa)
• Kuntarekry-

rekrytointijärjestelmä

4

Muut (Istekki toimittaa)
• Perehdyttämisen checklist-

järjestelmä
• Moodle-oppimisympäristö

Muut (Monetra  toimittaa)
• Sosiaalihuollon sijais- ja

omaishoidonpalkkioiden
maksatukseen tarvitaan OIMA-
järjestelmä.
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HR-järjestelmät ”hämähäkki”

Personec F2

OSS
Osaamiset,

keskustelut, jne.

ESS
Työsopimukset,

poissaolot,
lomakkeet, jne.

Nepton
Työajanhallinta

SISO
Kannuste-

palkkiot
(Fujitsu)

Store
Työvuorosuun-

nittelu
PELA/ensihoito

M2-matkalaskut

Numeron
Työvuorosuunnit-

telu
(Ylä-Savon s. alue)

Visma

Titania
Sula

Sähköinen asiointi (+läpä)
Palkkatilastot

Poiminta
Kulunvalvonta
Massalaskenta

Visma/CGI

KuntaRekry
Rekrytointi

FCG

Intro- perehdytyksen
chekclist

FCG

Moodle
Oppimisympäristö

OIMA
Omaishoidonpalk

-kiot

Vihreä: palvelussuhde ja henkilötiedot siirtyvät personecistä
Violetti: Personeciin siirtyy aineistoa

Taksikortti liittymä- tavoitetila

Matkat. –liittymä (ostetut
matkatapahtumat) tavoitetila

Luottokorttimaksut?

Liittymät viranomaisjärjestelmiin
-tilastokeskus
-tulorekisteri

-Kela
Jne.

Liittymät
maksuliikenteenhoito ja

kirjanpito

Sinfo- puhelinluettelo ja -vaihde
Nimi, nimike, työpuhelinnumerot
EI SIIRRETÄ POISSAOLOTIETOJA

PUHELINLUETTELOON

Ulkoinen koulutuskalenteri
(julkiset koulutukset muille)

Sähköinen arkisto:
Canon Therefore

MonetTieto
HR-tiedolla johtaminen

Johdonraportointi

Tiedot myös kirjanpidosta
tänne (palkkatilit)

ePassi tms. vastaava liittymä

Muut järjestelmät joihin HR
tiedot:

• D10 asianhallinta
• Kulunvalvonta

• Intranet

Lääkäreiden lausuntopalkkiot (ASLA)
Uranus ja Pegasos, + muut mitkä?

IDM Iida -
käyttöoikeudet

Työterveyshuolto
HR tiedot
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TYÖAJANSEURANTA

Kaikkien työaikalain
alaisten työaikaa
tulee seurata ja

arkistoida
työajanseuranta
TOS:n mukaisesti

(10v)

Hallinnollinen
ohje

Hyvinvointialueen
hallitus linjaa

myöhemmin, ketkä
ovat työaikalain

ulkopuolisia
viran/tehtävän

haltijoita
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Työajanseuranta hva:lla
Hoitohenkilöstön, sekä muut
kiinteät työvuorot
• Hoitohenkilöstön sekä muiden henkilöstöryhmien joidenka työvuorot suunnitellaan kiinteästi

(ei liukuva työaika) työajanseuranta tapahtuu hyvinvointialueella Titania tuoteperheen
ohjelmilla.

• Esim. myös osastonsihteerit, tekstinkäsittelijät, kotihoito, osassa paikoissa lääkärit

• Käytössä Sähköinen asiointi, yhteisöllinen ja toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu sekä
mahdollisuus työvuorotoiveet ominaisuuteen.

• Ylä-Savon Sotelta siirtyvät toimipisteet jatkavat Numeronin käyttöä koekäytössä

17.2.2022 8

Työtekijä esittää työvuorotoiveet Titania Sähköisessä
asioinnissa
• Työvuorotoive tai
• Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu

Työtekijä esittää työvuorotoiveet Titania Sähköisessä
asioinnissa
• Työvuorotoive tai
• Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu

Esihenkilö suunnittelee työvuorot loppuun ja
julkaisee ne
• Työvuorosuunnitelma julkaistaan Titania Sähköinen

asiointi ohjelmaan

Esihenkilö suunnittelee työvuorot loppuun ja
julkaisee ne
• Työvuorosuunnitelma julkaistaan Titania Sähköinen

asiointi ohjelmaan

Nepton, ESMI, Flexim. Timecon leimat (työn alku &
loppu)– siirretään Titanialle toteuman pohjatiedoksi
• Esihenkilö syöttää toteuman ja julkaisee toteuman

Sähköiseen asiointiin.

Nepton, ESMI, Flexim. Timecon leimat (työn alku &
loppu)– siirretään Titanialle toteuman pohjatiedoksi
• Esihenkilö syöttää toteuman ja julkaisee toteuman

Sähköiseen asiointiin.

Työntekijä tarkastaa toteuman sähköisestä asioinnista.
• Toteuma siirtyy palkan maksuun.
Työntekijä tarkastaa toteuman sähköisestä asioinnista.
• Toteuma siirtyy palkan maksuun.

Esihenkilö siirtää työvuorolistat Titania Sähköisestä
asioinnista sähköiseen arkistoon
Esihenkilö siirtää työvuorolistat Titania Sähköisestä
asioinnista sähköiseen arkistoon

Titania
Hoitohenkilöstön
työvuorosuunnittelu
Jaksotyöaika + yleistyöaika, toimistotyöaika ja liite 4
työaika, jossa tehdään kiinteää työaikaa.

Titania tulee käyttöön kaikille, pl. Ylä-Savon Sote
alueen toimipisteet, jonne jää Numeron.
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Titania
Suunnittelu-
ja laskenta

Titania
massalaskenta,

Tuntien
maksatusajo PF2

aineistoksi.

Titania
Fina-poiminta

Akuuttisij.välityksen
työtuntien laskutusaineistot

Finalle

Titania
palkkatilastot

-Titanialla
käsiteltävien

tietojen
raportointia

Titania Sähköinen asiointi
(Web-Sovellus)

Henkilöstö katsoo työvuorot,
suunnittelee listat yhteisöllisesti

Titanian käyttäjätunnusten hallinta ja
org. Rakenteen ym. pääkäyttötietojen

ylläpito

Personec F2 – palkanlaskentajärjestelmä
- Henkilönperustiedot Titanialle.

-Henkilön poissaolotiedot Titanialle
- Massalaskennasta aineistot maksuun

FINA
-Laskutusaineisto kustannusten siirrosta

Finalle

WEB-Titania lääkäripäivystys
-lääkäripäivystysten suunnittelu ja

laskenta
–aineistojen siirto maksuun PF2lle

- PF2:lta poissaolo ja henkilötiedot
- Titania Sähköisestä asioinnista

organisaatiotiedot ja käyttäjätunnukset

Titania tuoteperhe

SISO:lle
lääkäripäivystys

tiedot

17.2.2022 10

Työajanseuranta hva:lla
Lääkäreiden työajan seuranta
• Lääkäreiden työaikaa voidaan seurata Titania Suunnittelu- ja laskenta

ohjelmalla, kuten hoitohenkilöstön työaikaa.
• Yksiköt, jotka jättävät/ottavat tämän käyttöön ilmoitettava

• Vaihtoehtoisesti voidaan sopia joustavan työajan sopimus ja seurata
työaikaa Neptonilla

• Neptonille tulee oletussuunnitelma, oletus työpäivän kesto + ennakkoon
haetut poissaolot ja lomat

• Päivystysaikainentyö seurataan ja kirjataan WEB-titania
lääkäripäivystysohjelmalla, josta maksatus

• Perustettava päivystyspisteet.
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Lääkärin
työajan

seuranta

Perustyöaika
(virka-aika)

Nepton

(+kl.lisätyö LS
mukaisesti)

Päivystys-
aikainentyö
WEB-titania

lääkäripäivystys-
ohjelma

Poikkeukselliset
ylityöt, kl. lisätyö

jne.
Nepton tai muu HR-

lomake
Selvitellään!

Perustyöaika
(virka-aika)
Titania SuLa

Vaihtoehto, jos
on käytetty tätä

Jos Titania tehdään leimat
Nepton/Flexim, ESMI,
tms. josta tieto Titanialle,
vrt hoitohenkilöstö

Lääkäreiden
työajanseuranta

Neptonilla oletussuunnitelma:
Esim. 7:45-15:24
Tai 8-16 tms. yksikön
toiminnan mukaan.

Työnjohto – työajan
sijoittuminen:
- SISO
- Muu excel
- Potilastietojärj. tiedot

Mahdollisista paikallisista työaikasopimuksista,
liukuvatyöaika jne. keskustellaan, kun

neuvottelukumppanit ovat selvät!
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Työajanseuranta hva:lla
Toimistohenkilöstö, muut asiantuntijat

• Jos kiinteät suunnitellut työvuorot suunnitellaan työaika Titanialle
• Esim. tekstinkäsittely, osastonsihteerit, jne.

• Jos ns. asiantuntijatehtävä, jossa mahdollisuus liukuvaan työaikaan on
työajanseurantaohjelma Nepton, jossa oletussuunnitelma esim. klo: 8-15:45

• Poissaolot ja vuosilomat nousee HR:sta Neptonille
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Toimistotyöntekijän/
asiantuntijan

työajanseuranta

Nepton
Oletussuunnitelma

työvuorosuunnitelmana, liukuvan
työajan sopimus. Toteuma Neptoniin

kirjauksin.

Poissaolot ja vuosilomat
nousevat Neptonille +/-

90 kalenteripäivää.
Nepton

työajanseurannan
arkisto.

Leimaus: mobiilisti oma tai työ
kännykkä, vaihtoehtoisesti
tietokoneelta selaimen kautta.

ESS kautta anotut poissaolot
liittymällä Neptonille.

Lisä- ja ylityöt sovitun
perusteella maksuun
Neptonin kautta, liittymä
Personec F2
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Ennakko kysymykset /
vastaukset

• Onko palkkaharmonisaation toteutumisesta tietoa ja jos on, niin miten asiaa on suunniteltu
toteutettavan? Harmonisoidaanko alueen palkat alueen ylimmän palkkatason mukaan?

• Kysymys palkkojen harmonisoinnista. Palkat on siis tarkoitus harmonisoida "tulevien vuosien aikana".
Mikäli kävisi niin hassusti, että työntekijän palkka nousisi harmonisoinnin myötä, saako työntekijä
palkkasaatavia takautuvasti vaiko vasta siitä alkaen, kun harmonisoinnin tarve todetaan.

• Mahdollisesta palkkaharmonisaatiosta ei pystytä kertomaan tarkemmin. Työehtosopimukset ovat
voimassa 28.2.2022 saakka, tulevista sopimuksista emme vielä kukaan tiedä.

• Jos tulisi palkkaharmonisaatio, se ei koskisi takautuvaa aikaa vaan sopimushetkestä eteenpäin olevaa
aikaa. Kyse ei ole ollut virheellisesti maksetuista palkoista, vaan kyse on eri työnantajien
yhdistymisestä.

13

14



17.2.2022

8

17.2.2022 15

Ennakko kysymykset /
vastaukset

· Muuttuvatko päivystyskorvaukset lääkäreille? Entä aktiivivapaiden käyttö?

• Paikalliset sopimukset päivystyskorvauksista, esim. mahdolliset varallaolokorvausten määrät tms.
sopimukset lakkaavat 31.12.2022. Hyvinvointialueella 1.1.2022 noudatamme virka- ja työehtosopimusten
sääntöjä tai mikäli sovimme hyvinvointialueelle paikallisia sopimuksia, niiden sisältöä. Mahdolliset
paikalliset neuvottelut hyvinvointialuetta koskien etenevät kun neuvottelukumppanit ovat selvillä (syksy
2022->)

• VATE:ssa / YTT:ssä on jo linjattu, että päivystyskorvaukset tullaan hyvinvointialueella maksamaan rahana
tehtyjen päivystysten yhteydessä. Päivystyksistä kertyvä ”oikeus” pitää aktiivivapaata kertyy LS mukaisien
tuntien mukaan.

• Aktiivivapaa on pidettäessä palkaton poissaolo tuntien mukaan. Aktiivivapaa on myös harkinnanvarainen
poissaolo, eli esihenkilö päättää myöntääkö aktiivivapaata.

• Päivystysaikainen työ seurataan WEB-Titania lääkäripäivystysohjelmalla
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Ennakko kysymykset /
vastaukset

• Joutuuko henkilökunta siirtymään eri paikkakunnille hyvinvointialueen sisällä esim jos puutosta hoitajista muualla? Eli Varkauden
työntekijä laitetaan esim Kuopioon jne? Henkilöstön liikkuvuus ja työkierto mahdollisuus hyvinvointialueen sisällä? Jos hoitajalla
enää muutama vuosi eläkeikään, saako hän jäädä nykyiseen työpaikkaansa, ettei tarvitse enää lähteä muualle töihin?

• Hyvinvointialue tarjoaa SOTE ja pelastusalan osaajille monimuotoisen ammatillisen uralla kehittymisen mahdollisuuden.
Työskentelypaikkoja ja tehtäviä on tarjolla monipuolisesti.

• Pääasiassa henkilöt tulevat työskentelemään siinä työskentelypisteessä, minne heidät valitaan / ovat työssä.

• Hyvinvointialueelle tulee muotoutumaan myös liikkuvia työtehtäviä, joka mahdollistaa ammattilaiselle mielenkiintoisen ja
haastavan työtehtävän eri toimipisteissä. Liikkuvuus huomioidaan myös henkilöstön työnvaativuudessa sekä palkkauksessa.

• Jos esim. teho-osaston sairaanhoitaja haluaa välillä vaihtelua työhönsä, on hyvinvointialueella tarjolla sairaanhoitajan
tehtäviä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

• Joustavilla työnkiertomahdollisuuksilla tulemme mahdollistamaan hyvinvointialueella henkilöstön kehittymisen ja työtehtävien
vaihtelun katkaisematta kuitenkaan henkilöstön lomakertymiä ja muita työnantajan etuuksia, koska kyse on yhdestä ja samasta
työnantajasta. Liikkuvuutta ja työkiertovaihtoehtoja tullaan mahdollistamaan myös muille ammattiryhmille hyvinvointialueella.

• Työntekijöille palvelussuhteen näkökulmasta etu yhdestä isosta työnantajasta on nimenomaan se, että lomakertymä ja muut
etuudet eivät katkea, vaikka työpiste vaihtuisi.
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Ennakko kysymykset /
vastaukset
· Miten käy tekstinkäsittelijöille - Säilymmekö omana yksikkönä vai liitetäänkö meidät esim. KYSin

porukkaan?

• Hyvinvointialueella ei ole olemassa KYSin porukkaa tai Varkauden porukka, on olemassa hyvinvointialueen
porukkaa. Me olemme kaikki saman työnantajan palveluksessa, Pohjois-Savon hyvinvointialueen
työntekijöitä.J

• Tekstinkäsittelypalvelujen keskittämisestä ei ole päätöksiä, asioita valmistellaan yleisellä tasolla.
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Ennakko kysymykset /
vastaukset
· Pitääkö henkilökohtaiset säästövapaat pitää pois ennen siirtymistä hyvinvointialueelle?

• VATE on antanut suosituksia vuosilomien pitämisestä alueelle. Suosituksen mukaisesti tavoite on, että
siirtyvä henkilöstö pystyisi pitämään vuosilomia ja vuosilomien säätövapaita mahdollisimman paljon pois
ennen siirto ajankohtaa (31.12.2022).

• Jos vuosiloman säästövapaa sopimuksessa on sovittu ajankohta milloin pidetään pois, on työnantajalla
direktio-oikeus määrätä säästövapaita pidettäväksi. Jos ajankohtaa ei ole sovittu sopimuksessa, on asiasta
keskusteltava työntekijän / työnantajan kesken.

• Huom! Olemme kuulleet virheellistä huhua kerrottava, että kaikki lomat maksettaisiin 31.12.2022 ulos
rahana, jos niitä jäljellä. Ei pidä paikkaansa.

• Vuosilomia maksetaan rahana vain palvelussuhteen päättyessä, tai pitkissä työkyvyttömyys poissaoloissa
aikarajojen täytyttyä.
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Ennakko kysymykset /
vastaukset
· Kokoaikainen etätyö; miten jatkuu eli onko mahdollista?

• Työhyvinvoinnin näkökulmasta pidemmän ajan tutkimusten perusteella ei ole hyväksi olla 100% etätyössä.
Työhyvinvoinnin näkökulmasta paras malli on ns. hybridi, eli osin etätyötä ja osin lähityötä.

• Etätyömahdollisuus jää hyvinvointialueellekin. Tarkemmin yhteisistä pelisäännöistä linjataan myöhemmin.
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Ennakko kysymykset /
vastaukset
• Järjestetäänkö infotilaisuuksia jäävälle henkilöstölle? Siis tietoa siitä, mitkä tehtävät siirtyvät muilta kuin

nykyisiltä sote-yksiköiltä hyvinvointialueelle. Esimerkiksi mitä tulee huomioida siirtyvien tehtävien ja niiden
tiedonhallinnan osalta. Siirtyykö mm. työpajatoiminta ja mitä muita tehtäviä?

• Henkilöstö siirrot, milloin työntekijät saavat vahvistetun tiedon siitä, kuka on siirtymässä (tämä koskee
etenkin tukipalveluita 50 % työtä sote). Moni miettii jo että jos on siirtymässä hyvinvointialueelle, niin
lähtisivät opiskelemaan tai etsivät muuta työtä jos eivät voi jäädä enää kunnan/kaupungin palvelukseen.
Tieto olisi hyvä tulla siis hyvissä ajoin jotta työntekijät voivat käsitellä asiaa ja miettiä myös mahdollisia
tulevaisuuden suunnitelmia.

• Voimaanpanolain mukaisesti ensitieto siirtyvästä henkilöstöstä tulee olla luovuttaja organisaatioilla
28.2.2022. Eli kuntien (luovuttaja organisaatio) tehtävä on käydä infoja sisäisesti ja tiedottaa palvelujen
mahdollisista muutoksista.
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