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Paikallinen virkaehtosopimus lääkäreiden ns. kliinisen lisätyön korvausperus-
teista

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä lääkäreitä edusta-
vat Lääkäriliiton/JUKOn luottamusmiehet ovat sopineet kunnallisen pääso-
pimuksen 13 §:n perusteella paikallisesti:

1 § Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on nopeuttaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin kuntayhtymän potilaiden hoitoon pääsyä. Lisäksi sopimusta voidaan so-
veltaa poikkeuksellisesti sellaisissa kiireellisissä päivystys- ja akuuteissa
ruuhkatilanteissa, joissa tilanteen hoitamattomuudesta muutoin seuraisi po-
tilaan tai potilaiden hoitoon pääsyn kohtuuton viivästyminen.

Tällä sopimuksella sovitaan Lääkärisopimuksen ns. kliinisen lisätyön palkkion
(LS 2014 – 2016, yleinen osa 17 §:n soveltamisohjeen) soveltamisesta.

Lisätyöt kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin ja ajankohtiin, joissa ne ovat
kustannustehokas vaihtoehto. Lisätyö tehdään säännöllisen työajan jälkeen
arkipäivinä ja lauantaina, silloin kun se on kustannustehokas vaihtoehto.

Poikkeustapauksessa lisätyötä voidaan tehdä sunnuntaisin.

Lisätyö ei saa aiheuttaa perustyöajan toimenpidemäärien vähenemistä, eikä
lisätyötoimenpiteitä valikoida systemaattisesti helpommaksi.

Työviikon/työaikajakson työajan toteutumista seurataan virka- ja työehto-
sopimusten määräysten mukaisesti ja viikkolevon toteutumisesta pyritään
huolehtimaan.

2 § Sopimuksen soveltamisala

Tämä sopimus koskee Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa
olevia lääkäriviranhaltijoita, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaiseen
lisätyön tekemiseen.

Lisätöihin osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuvan henkilöstön on käy-
tännön järjestelyjen vuoksi kuitenkin tarpeen ilmoittaa, mille ajalle sitou-
tuu ja kuinka monta kertaa kuukaudessa arvioi voivansa osallistua.

3 § Sopimusehdot

Lisätyöstä maksettava korvaus määräytyy joko tunti- tai suoriteperusteisena
siten, kuin jäljempänä tarkemmin 4 §:ssä määritellään.

Lisätyön käyttöönotosta, käytettävästä korvausmuodosta (tuntikorvaus tai
suoritepalkkio) ja lääkäreiden määrästä neuvottelee ja päättää tulosalueen
johtaja.
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Lisätyönä tehtävästä työstä on laadittava Lääkärisopimuksen 2014 – 2016
yleisen osan 17 §:n soveltamisohjeen mukainen suunnitelma, jonka vahvistaa
sairaanhoitopiirin johtaja. Ennen lisätyösuunnitelman hyväksymistä esityk-
sessä on oltava henkilöstöjohtajan lausunto siitä, että ehdotettu suunnitel-
ma on sopimusten mukainen sekä johtajaylilääkärin lausunto sairaanhoidolli-
sen toiminnan asianmukaisuudesta. Lisätyösuunnitelma hyväksytään korkein-
taan talousarviovuodeksi. Lisätyösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan
vuosikolmannes kerrallaan (1-4 kk, 4-8 kk ja 8-12 kk). Ennen uuden lisätyö-
suunnitelman hyväksymistä lisätyösuunnitelmaan liitetään raportti edellisen
suunnitelman toteutumisesta.

Lisätyöajan käyttö edellyttää työajan raportointia. Työyksiköissä tehtyjen
työaikamerkintöjen tulee antaa yksiselitteiset tiedot lisätyökorvausten mak-
samiseen.

Lisätyön heijastusvaikutukset muiden palvelujen tuottamiseen on selvitettä-
vä etukäteen tuotantoresurssien hallitsemiseksi.

4 § Lisätyökorvaus

Tuntityö:

Mikäli työ toteutetaan tuntityönä arkena tai lauantaina on korvaus erikois-
lääkärillä 152,00 euroa ja erikoistuvalla lääkärillä 100,00 euroa/tunti.

Jos lisätyö ajoittuu KVTES:n 19 § 1 momentin mukaiselle sunnuntaityöajalle,
tuntikorvauksia korotetaan 60 %. Lisätyön tekemistä sunnuntaina tulee pää-
sääntöisesti välttää.

Suoriteperusteinen työ:

Lisätyön suoritepalkkiota voidaan käyttää toimenpiteessä, mikäli toimenpi-
teen kestoaika on vakioitavissa. Myös poliklinikan vastaanottotyö voidaan
järjestää suoriteperusteisesti.

Diagnostiset tutkimukset ja lausunnot:

Diagnostisten tutkimusten ja lausuntojen korvaukset voidaan myös määrittää
suoriteperusteisiksi. Mikäli edellä mainitut tutkimukset ja lausunnot toteute-
taan suoriteperusteisina, tulee korvausten olla verrannollisia tässä sopimuk-
sessa mainittuihin tuntikorvauksiin.

Kliinisen lisätyön korvaus sisältää kaikki lääkärille em. työstä suoritettavat
työaikakorvaukset.

Mikäli työ toteutetaan suoriteperusteisena, korvausperusteet kuvataan ns.
kliinisen lisätyön suunnitelmassa.

Lisätyöpalkkion maksatuksen vahvistaa tulosalueen johtaja.



3 (3)

Henkilöstöpalvelut 21.10.2015

Puh. 08 315 2011
www.ppshp.fi

Korvauksia tarkistetaan kulloinkin voimassa olevan Lääkärisopimuksen mu-
kaisilla yleiskorotuksilla tai sen luonteisilla korotuksilla.

5 § Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 27.10.2015. Sopimus on irtisa-
nottavissa kolmen kuukauden ennakkoilmoitusajalla.

Oulussa 27. lokakuuta 2015

Hannu Leskinen Juha Jääskeläinen
sairaanhoitopiirin johtaja henkilöstöjohtaja
PPSHP PPSHP

Jaana Pikkupeura Raija Niemelä
pääluottamusmies varapääluottamusmies
Lääkäriliitto/JUKO ry Lääkäriliitto/JUKO ry


