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PAI KALLINEN SOPIMUS LOMARAHAN VAIHTAMISESTA LOMARAHAVAPAAKSI

1 5 Sopimuksen tarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, PPSHP ja
sopij aj ärjestöjen edustajat ovat tehneet paika[Usen vi rkaehtosopi muksen
tomarahan vaihtamisesta [omarahavapaaksi.

2 5 Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta sove[[etaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän patve[uksessa o[evii n vi ranha[tijoi hin ja työntekijöihin,
[ukuun ottamatta [ääkäreitä, joi[[a on voimassa o[eva lääkärisopimuksen
mukainen sopimus [omarahan vaihtamisesta tomarahavapaaksi.

Sopimukset[a sovitaan KVTES:n 2018-2019 [iitteen 15 mukaisesti
[omanmääräytymisvuosien 2017-2018 ja 2018-2019 maksettavan tomarahan
tai sen osan antamisesta [omarahavapaana.

35 Lomarahan vaihtaminen ja lomarahavapaiden käyttö

Lomarahanvapaapäivien tukumäärä on 35 % KVTES:n vuositomatuvun 5 § 2.
momentin mukaan ansaittujen vuosi[omapäivien [ukumäärästä. Mikä[i vain
osa [omarahasta annetaan vapaana, vähennetään vuosi[omatuvun 18 5:n
mukaisesta [omarahasta niin monen [omarahavapaapäivän osuus kuin
[omarahavapaata pidetään.

Lomarahavapaa on vuosi[omatuvun 4 5 tarkoitettua työssäoton veroista
aikaa.

Lomarahavapaa annetaan työnantajan ja viranhattijan / työntekijän
sopimana ajankohtana. Lomarahavapaa annetaan viimeistään
tomanmääräytymisvuotta seuraavan tomakauden aLkuun mennessä.

Viranhattija / työntekijä ja työnantaja sopivat eri[tise[tä [omakkeetta
Lomamääräytymisvuosien 2017-2018, 2018-2019 Lomarahan tai sen osan
vaihtamisesta [omarahavapaaksi kunkin vuoden 15.5. mennessä.

Lomarahavapaa-ajatta maksetaan vapaan pitämisajankohdan varsinainen
patkka.

Viranha[tijan / työntekijän oikeus siirtää [omarahavapaa työkyvyttömyyden
perustee[ta määräytyy vuosi[oma[uvun 115:n mukaan. Työkyvyttömyydestä
iLmoitetaan tavanomaisen käytännön mukaisesti.

Mikä[i [omarahavapaata ei ote pidetty [omanmääräytymisvuotta seuraavan
[omakauden aLkuun (30.4.) mennessä, tomaraha maksetaan rahana
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toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Jos patvelussuhde päättyy, maksetaan
tomaraha [opputilin yhteydessä.

Sovittaessa lomarahan vaihtamisesta, kiinnitetään huomio henkilökunnan
tasapuoliseen kohtetuun ja Mittävyyteen, palvetutuotannon tarpeisiin sekä
käytännön työn järjestetyihin.

Lomarahan vaihtaminen Lomarahavapaaksi ei saa vaarantaa
poti tasturvattisuutta. Yksikön toiminta otetaan huomioon tomarahavapaasta
sopimisen yhteydessä.

4 § Sopimuksen voimassaoto ja irtisanominen

Sopimus on voimassa sen hyväksymisestä Lukien ja päättyy 31 .3.2020.
Sopimus voidaan irtisanoa kolmen kuukauden irtisanomisajatta. Sopimuksen
syntyminen ja voimassaoto edellyttää kaikkien sopijaosapuotten
mukanaotoa.
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