
 

Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen "eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisä-
työnä" jatkaminen 

 
  Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt 29.1.2013 työryhmän palkkaukseen 

ja/tai työaikoihin liittyvän esityksen tekemiseksi. Työryhmän tehtävänä on 
tehdä esitys seuraavista aiheista: 
 kuinka turvataan hoitoon pääsy lainsäädännön edellyttämässä määrä-

ajassa 
 kuinka turvataan kiireelliset päivystys- ja akuutit ruuhkatilanteet siten, 

ettei tilanteiden hoitamattomuudesta seuraisi hoitoon pääsyn olennaista 
viivästymistä 

 kuinka turvata elektiivisen kirurgian sujuvuus ja poistaa listan viimei-
sen leikkauksen peruuntumisen uhka 

 määritellä ulkopuolisten koulutusmatkojen periaatteet niin, että yhden-
vertainen ja tasapuolinen kohtelu matkatyypin valinnassa toteutuu koko 
henkilöstön osalta 

  
  Työryhmään on nimetty jäsenet henkilöstöjärjestöistä, hoitotyönjohdosta, 

lääkärijohdosta, ja henkilöstöhallinnosta. Työryhmä ja perustetut alatyö-
ryhmät ovat kokoontuneet talven ja kevään aikana. Työryhmä on esittänyt, 
että paikallista sopimusta ”Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyö-
nä” jatketaan 23.9.2013 saakka. Työryhmä on antanut väliraportin sairaan-
hoitopiirin johtajalle 30.6.2013. 

 
  Sairaanhoitopiirin hallitus on tehnyt päätöksen 101 § 29.5.2013 paikallisen 

sopimuksen ”Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä” jatkami-
seksi 23.9.2013 saakka. 

 
  Syksyn 2013 aikana on sopijajärjestöjen kanssa käyty neuvotteluja työryh-

män antaman väliraportin mukaisesta palkkaukseen ja työaikoihin liittyväs-
tä paikallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. 

 
  18.9.2013 saavutettiin yksimielinen neuvottelutulos lisätyösopimuksen 

määräaikaisesta jatkamisesta 18.9.2013 kirjatun yksimielisen neuvottelu-
muistion mukaisin ehdoin. 20.9.2013 Tehy PPSHP ao. 707 kuitenkin il-
moitti työnantajalle, että ammattiosaston hallitus ei tule hyväksymään 18.9 
saavutettua yksimielistä neuvottelutulosta. 

 
  Käytyjen neuvottelujen aikana työnantaja on ilmoittanut, että eräiden hoito-

toimenpiteiden tekemistä lisätyönä voidaan jatkaa 23.9.–25.11.2013 välise-
nä aikana 23.9.saakka voimassa olleen paikallisen virka- ja työehtosopi-
muksen ehdoilla työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella. 

 
  Tehy PPSHP ao. 707 on 16.10.2013 pyytänyt pääsopimuksen 13 § mukaista 

paikallisneuvottelua ns. hoitotakuun lisätyösopimuksen jatkamisesta. 
 
  Neuvotteluissa käydyn keskustelun ja esitysten pohjalta päädyttiin yksimie-

lisesti siihen, että paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta lisä-
työstä maksettavan korvausten määrittelyn pohjana käytetään muissa yli-
opistosairaaloissa maksettavien tuntikorvausten keskiarvon mukaisia kor-
vauksia, jolloin maksettavia korvauksia alennetaan 17,2 %. Yhdenvertai-
suuden mukaisesti korvauksia alennetaan kaikkien ammattiryhmien osalta. 

 
  Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista lisätyöstä maksettavaa 

korvausta voitaisiin käyttää kokeiluluonteisesti myös neuvottelupöytäkirjas-
sa kuvatun tuottavan leikkaustoiminnan mallissa jossa tarkoituksena on es-



 

tää leikkauksen tai toimenpiteen peruuntuminen tai turvata tuottava leikka-
ustoiminta, jotta leikkausyksikön päiväaikaiseen säännölliseen toiminta-
aikaan ei jäisi pitkiä tyhjiä leikkausaikoja käyttämättä. Tuottavan leikkaus-
toiminnan mallia pilotoidaan 25.11.2013 – 31.5.2014 välisenä aikana avo-
hoitotalon leikkausosastolla sekä keskusleikkausosastolla. Pilotoinnista 
saadut kokemukset käsitellään alkusyksyn 2013 aikana. 

 
  Muilta osin paikallinen sopimus ”Eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen 

lisätyönä” jatkuu entisenlaisena. 
 
  Paikallinen virka- ja työehtosopimus Eräiden hoitotoimenpiteiden tekemi-

nen lisätyönä tehdään määräaikaisena ajalle 25.11.2013–30.9.2014.  
 
  Liitteet 

- paikallisneuvottelupöytäkirja 14.11.2013 
  - paikallinen virka- ja työehtosopimus ”Eräiden hoitotoimenpiteiden teke-

minen lisätyönä” 
 
  Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläisen (puh. 315 4325) ehdotus:  
 

Hallitus päättää hyväksyä paikallisen virka- ja työehtosopi-
muksen ”eräiden hoitotoimenpiteiden tekeminen lisätyönä” 
jatkamisen 25.11.2013 – 30.9.2014 sekä tuottavan leikkaus-
toiminnan mallin pilotoinnin 25.11.2013 – 31.5.2014 välisenä 
aikana. 
 

  Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: 
 
Hallitus päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. 
 

25.11.2013 
Hall 174 §  Henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen esitteli asian. 
 
  Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. 
  ____________ 


