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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 
Kokousaika: 28.10.2022 klo 13.00 – 14.00 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, hallituksenhuone, Perttulantie 20, Ypäjä 
 
 
 
 
Läsnäolo: 
 

Yhteistyötoimikunnan jäsenet Henkilökohtainen varajäsen 

 Mervi Ilvesmäki JHL:n edustaja  Hanna Sulantola 

 Marko Virtanen JUKO:n edustaja  Outi Kössi 

 Matti Alanko työnantajan edustaja  Markku Saastamoinen 

 Pirjo-Maarit Hellman työnantajan edustaja  Tatu Ujula 

 Jouko Käkönen työnantajan edustaja  Sini Lilja 

     

     

 
Muut 

   

  

    

  

 
Vakuudeksi    
    

 Marko Virtanen  Jouko Käkönen 
 Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 
 
Pöytäkirjan tarkastus  31.10.2022  
   
    
    

 Pirjo-Maarit Hellman  Mervi Ilvesmäki 
 Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 
    
    
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Päätöksen mukaan § 7   

    

   Tuomas Rautio 
   Ilmoitustaulunhoitaja 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

YTTMK 7 § Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 
 

Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 143 § mukaan toimielimen pöytäkirja tarkas-
tetaan toimielimen päättämällä tavalla 
 
Kuntalain 140 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaa-
timusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen näh-
tävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä 
muuta johdu. Päätöksen katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemän (7) 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pidetty näin nähtävänä. Kuntalain 138 
§:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta 

1. valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä päättää pöytäkirjan tarkasta-
misajankohdan 

2. päättää pöytäkirjan nähtävänä pitoajankohdan kunnantoimiston palvelu-
pisteessä. 

  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo-Maarit Hellman ja Mervi Ilvesmäki, pöy-

täkirja on tarkastettavissa 31.10.2022. 
Pöytäkirja on nähtävänä kunnantoimiston palvelupisteessä 1.11.2022 klo 
12.00 – 15.00.  
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 8 § Käsittelyjärjestys 
 
Selostus: Ypäjän kunnan hallintosäännön 133 §:n mukaan asiat käsitellään esityslis-

tan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi 
päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous-
kutsussa. 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy esityslistan mukaisen käsittelyjärjestyksen.  
  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
YTTMK 9 § Yhteistoimintalain mukainen käsittely koskien sosiaali- ja terveyspal-

veluiden siirtoa Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle (liikkeen luovutus) 
 

Selostus: 
 

1. Liikkeen luovutuksen ajankohta ja syyt 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymil-
tä hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Voimaanpanolain 18 §:n 
mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja tehtäviä hoitavan 
henkilöstön siirto kunnista hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään 
katsotaan liikkeen luovutukseksi. 
 
Ypäjän kunnasta hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt, joiden työteh-
tävistä vähintään puolet on sosiaali- ja terveydenhuollon tukitehtäviä. Tu-
kipalvelutehtävillä tarkoitetaan mm. ruokahuoltoa, siivousta ja laitehuoltoa. 
Kuntouttavan työtoiminnan tehtävät ovat sosiaalihuoltoa ja ne tehtävät ja 
sitä työtä tekevät työntekijät siirtyvät hyvinvointialueelle.  
 
Luettelo siirtyvistä henkilöistä jaetaan kokouksessa. Siirtyvien työntekijöi-
den luettelo voi muuttua 31.12.2022 saakka johtuen mm. mahdollisesti 
päättyvistä ja alkavista palvelussuhteista. Tämä yhteistoimintamenettely 
koskee myös mahdollisesti 26.10.2022 jälkeen palvelussuhteissa aloitta-
neita ja hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyviä työntekijöitä. 
 
2. Liikkeen luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, ta-
loudelliset ja sosiaaliset seuraukset 
 
Siirtyvän henkilöstön asema liikkeen luovutuksessa määräytyy työsopi-
muslain 1 luvun 10 §:n mukaan. Liikkeen luovutuksessa henkilöstön ase-
ma on turvattu. Työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen niin 
sanottuina vanhoina työntekijöinä eli he säilyttävät luovutushetkellä voi-
massa olevat työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet. 
 
Työ hyvinvointialueen palveluksessa jatkuu työntekijän entisessä tehtä-
vässä. Jos työntekijän työtehtävät muuttuvat olennaisesti hyvinvointialu-
eelle siirryttäessä, hänen kanssaan käydään henkilökohtaiset yt-
neuvottelut. Lähtökohtana on, että työntekijän työntekopaikka säilyy siirto-
hetkellä entisellään. Työntekopaikka saattaa muuttua myöhemmin siirto-
hetken jälkeen. Mahdolliset muutokset käydään läpi yhteistoiminnassa 
niiden työntekijöiden kanssa, joita muutos koskee. Liikkeen luovutuksen 
takia ketään ei irtisanota. 
 
Palkka pysyy ennallaan, jos tehtäviin ei tule olennaisia muutoksia. Mahdol-
lisiin paikallisiin sopimuksiin perustuvat lisät ja korvaukset voivat muuttua. 
Työntekijöiden työkokemuslisään ja vuosilomaoikeuteen vaikuttavat palve-
lusajat säilyvät entisellään. 
 
Siirtohetkellä 1.1.2023 pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat ja loma-
rahakertymät siirtyvät hyvinvointialueelle. Työntekijällä mahdollisesti luo-
vutushetkellä oleva työajan saldo siirtyy hyvinvointialueelle. 
 
Työntekijän työaikamuoto hyvinvointialueella on siirtohetken mukainen. 
Hyvinvointialue voi tarvittaessa muuttaa ja yhtenäistää henkilöstön työai-
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Pöytäkirjan tarkastus: 

kajärjestelmiä/työaikamuotoja voimassa olevan lainsäädännön sekä työ-/ 
ja virkaehtosopimusten määrittämissä puitteissa. 
 
Mikäli määräaikaisen työntekijän palvelussuhde jatkuu hyvinvointialueella 
1.1.2023 ilman päivänkään keskeytystä, hän kuuluu liikkeen luovutuksen 
piiriin. Tällöin vuosilomat ja muut palvelussuhteesta johtuvat etuudet siirty-
vät hyvinvointialueelle samalla tavalla kuin vakinaisissa palvelussuhteissa 
olevilla. 
 
Ypäjän kunnan tarjoamat henkilöstöetuudet eivät siirry hyvinvointialueelle. 
Hyvinvointialue tarjoaa henkilöstölleen henkilöstöetuuksia, joista hyvin-
vointialue päättää erikseen. 
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen oman henkilöstön työterveyshuollon 
palvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy vuoden 2023 ajan. 
 
Hyvinvointialueelle työsuhteeseen siirtyvälle henkilöstölle ei lähtökohtai-
sesti tehdä uusia kirjallisia työsopimuksia, mikäli esimerkiksi tehtävä ei 
muutu. 
 
3. Suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet ja aikataulut 
 
Liikkeen luovutusta ja siihen liittyviä kysymyksiä käsitellään sekä luovutta-
jaorganisaatioiden edustuksellisissa YT-elimissä että henkilöstön kanssa 
välittömässä yhteistoiminnassa. Oma Häme järjestää vuoden 2022 aikana 
siirtyvälle henkilöstölle tarkoitettuja henkilöstöinfoja. (Jatkuva ja välitön 
yhteistoiminta). Lisäksi Oma Häme järjestää kohdennettuja ja aiheiltaan 
rajattuja info- ja koulutustilaisuuksia. 
 
Varsinainen liikkeen luovutus: 
 
Ypäjän kunnassa siirtyvää henkilöstöä koskeva työpaikkatason yhteistoi-
mintamenettely käydään 28.10.2022. Yhteistoimintamenettelyssä on käyty 
läpi YT-lain 11 §:n mukaiset vaatimukset.  
YT-neuvottelut on järjestetty edustuksellisina. 
 
Oma Häme pyrkii järjestämään luovutusorganisaatioissa avoimen info-
/keskustelutilaisuuden siirtyvälle henkilöstölle Teamsilla (tallennetaan). 
 
4. Henkilöstön siirtosopimus 
 
Voimaanpanolain 10 §:n mukaan väliaikaisen valmisteluelimen tehtävänä 
on mm. ”selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella alue-
valtuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi”. 
 
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen yhteistoimintaelin on käsitellyt siirtoso-
pimuksen kokouksessaan 26.1.2022 ja aluevaltuusto on hyväksynyt sen 
kokouksessaan 29.3.2022. Aluehallitus on päättänyt kokouksessaan 
3.10.2022 lähettää siirtosopimuksen käsiteltäväksi luovuttaviin organisaa-
tioihin. Ennen kuin organisaatio päättää siirtosopimuksen hyväksymisestä, 
se tulee käsitellä yhteistoiminnassa luovuttajaorganisaation henkilöstön 
edustajien kanssa. Siirtosopimus on valmisteltu yhdessä muiden hyvin-
vointialueiden kanssa ja se perustuu hyvinvointialueiden perustamista ja 
liikkeen luovutusta koskevaan lainsäädäntöön. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

Henkilöstön siirtosopimus on esityslistan liitteenä (liite 1/2022) 
 
 
 

  
Päätösehdotus: Yhteistyötoimikunta toteaa käsitellyksi: 

 
1) yhteistoimintalain mukaisen käsittelyn koskien liikkeen luovutusta 

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle, 
 

2) henkilöstön siirtosopimuksen Ypäjän kunnan ja Kanta-Hämeen 
hyvinvointialueen välillä, 

 
3) sekä lähettää henkilöstön siirtosopimuksen kunnanhallituksen 

päätettäväksi. 
 

  
Käsittelystä: Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle siirtyvistä henkilöistä laadittua luetteloa 

tarkistetaan palvelussuhteen alkamispäivän sarakkeen tietojen osalta. 
Mikäli tietoa ei voi varmistaa, jätetään näiden henkilöiden osalta ko. sarak- 
keen kohta tyhjäksi. 

  
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 
 
 

YTTMK 10 §  Muut asiat 
 

Aiempi käsittely:   
  

Selostus: Ypäjän kunnan henkilöstön pikkujoulu 
Todettiin, että Ypäjän kunnan henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus osallis-
tua henkilöstön yhteiseen pikkujoulu risteilyyn Turku – Maarianhamina - 
Turku 3.12.2022. 
Pidettiin hyvänä, että jatkossakin vuosittainen pikkujoulutilaisuus on yhtei-
nen koko henkilöstön kanssa. 
 
Työhyvinvointi hanke 
Pirjo-Maarit Hellman selosti käynnissä olevan työhyvinvointi hankkeen 
sisältöä ja aikataulua.  
 
Työn vaativuuden arviointi hanke 
Todettiin, että TVA hankkeeseen perustetun työryhmän jäsenet on päätet-
ty, mutta TVA ryhmä ei ole kokoontunut. 
Pidettiin tärkeänä, että TVA ryhmä kutsutaan koolle ja aloittaa toiminnan. 
 

  
Päätösehdotus:  
Käsittelystä:  
  
Päätös: Merkittiin esille tulleet asiat tietoon saatetuksi ja ne otetaan huomioon toi-

minnan jatkosuunnittelussa. 
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Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

 
Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 135 §:n mukaista 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 


