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Henkitöstöpatvetut Z8.3.2018

PAIKALLISNEUVOTTELU LISÄTYÖSOPIMUKSESTA

Aika ja paikka 28.3.2018 klo 15 - 15.53, G335
30.5.2018 klo 15 - 15.35, G335

Läsnä Annukka Kuusiniemi, vs. henkitöstöjohtaja, pj
Juha Honkakoski, plm, TEHY (28.3)
Anneli Näppä, vpl TEHY(28.3)
Raili Nieminen, ptm, JHL
Eija Alikoski, ptm, Jyty
Pertti Henttu, ptm, JUKO
Ritva Pelimanni, SuPer (23.3)
Outi Puoskari, ao. 707 pj, TEHY (30.5)
latu Tiata, ao. 707 2.vpj, TEHY (30.5)
Merja Lausmaa, ao. 707 1.vpj, TEHY (30.5)
Jouni Hackzelt, vplm, TEHY (30.5)
Jaana Pikkupeura, PLM JUKO (30.5)
Eija Hukkanen, vs. henkitöstöpäällikkö

1 § Kokouksen laittisuus ja päätösvaltaisuus

KunnaLlisen pääsopimuksen 13 § mukainen paikatlisneuvottelu
lisätyösopimuksesta on kutsuttu koolle työnantajan, Pohjois-Pohjanmaan
sai raanhoitopii rin edustajien aloitteesta.

2 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtajana toimii vs. henkitöstöjohtaja A. Kuusiniemi ja sihteerinä vs.
henkilöstöpäätlikkö Eija Hukkanen.

Pöytäki rj an tarkastajiksi valittiin:
28.3.2018 Juha Honkakoski ja Eija Alikoski sekä 30.5.2018 Outi Puoskari

3 § Asian taustaa

Paikallinen virka- ja työehtosopimus “Eräiden hoitotoimenpiteiden
tekeminen lisätyönä ja tuottavan teikkaustoiminnan mallin -pilotointi” on
ollut voimassa 30.9.2015 saakka. Neuvotteluissa 9.9.2015 ei päästy
sopimukseen jatkosta. Lääkäreiden erillinen lisätyösopimus ns. Ktiinisen
lisätyön korvauksista on olLut voimassa 27.10.2015 aLkaen toistaiseksi.

Prosesseissa esiintyy ajoittain kysynnän huomattavaa lisääntymistä, johtuen
muun muassa atueellisista toiminta- ja työnjakomuutoksista, poti tasmäärien
kasvusta ja henkiLöstön saatavuudesta.
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4 5 Työnantajan ehdotus

Työnantaja ehdottaa sovittavaksi paikatlinen virka- ja työehtosopimus
tisätyön tekemisestä. Lisätyön tekeminen perustuu tulosalueen Laatimaan ja
johtajaylilääkärin hyväksymään suunnitetmaan, jossa on määritelty
lääketieteelliset ja muut kriteerit lisätyölle. Tulosalueen tulee myös
arvioida, miten tuottavuutta voidaan parantaa ja / tai perustuuko lisätyön
tarve prosesseissa olevaan ongelmaan, vai onko kyseessä pidempiaikainen
kysynnän kasvu.

Korvauksen suuruus on yhdenmukainen sisäisen keikan tuntihinnan kanssa.
Korvausta ei ote sidottu määrään tai tiettyihin toimenpiteisiin taikka
toiminta-alueisiin. Lisätyötä voi tehdä vain suunnitellun työajan
ulkopuolella. Lisätyötä voidaan soveltaa sekä suunnitelmallisiin että
akuutteihin ruuhkatilanteisiin.

Lisätyösopi mus koskee hi nnoittelutiitteen 3 ammattini mi kkeitä.

Terveydellisistä syistä osa-aikaisetla virka- / työvapaalla olevat eivät voi
tehdä lisätyötä.

Työnantajan tuLee varmistaa tasapuolisuus lisätöiden jakaantumisessa ja
seurata lisätyön tekijöiden työssä jaksamista ja kuormitusta terveydelle.

5 5 Työntekijäjärjestöjen edustajien näkemys

Lisätyön tulee olLa suunniteltua, aj anvaraukseen perustuvaa toimintaa.
Mikäli lisätyö peruuntuu edelLisen vuorokauden puoLella ennen työn
suunniteltua aLkamisaikaa ennen, maksetaan 1 tunnin korvaus.

Lisätyötä ei voi tehdä KVTES:n pyhäkorvauksen aikana.

Korvaustasoksi työntekijäjärjestöjen edustajat ehdottavat seuraavaa:

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät 50 € / h
Hoitoalan ammattitehtävät 40 € / h
Muut 35€Ih

6 5 NeuvotteLujen jatkaminen 30.5.3018

Sovittiin, että 30.5.2018 neuvotteLun pöytäki rj an tarkastaj at tarkastavat ja
hyväksyvät aikaisemmin keskeytetyn ja kommentoidun sekä ja
jatkoneuvotteLun pöytäki rjat kokonaisuutena.

PaikalUsneuvottelun jatkamista edelsi 25.5.2018 Lähetekeskustelu Lisätyöstä.
KeskusteLussa olivat mukana sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ja
henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen. LähetekeskusteLun ja aikaisemmin
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pidetyn neuvottelun ja kommenttien pohjalta työnantaja on valmisteltut
luonnoksen sopimuksesta, joka lähetettiin tuottamusmiehille ennakkoon.

7 § Sovitut asiat

Lisätyösopimus tehdään hoitoon pääsyn turvaamiseksi Lainsäädännön
edellyttämässä määräajassa. Lisäksi sopimusta voidaan soveltaa myös
kiireetlisissä päivystys- ja akuuteissa ruuhkati [anteissa tulosalueen johdon
[aatiman ja sairaanhoitopiirin johtajan vahvistaman erillisen suunnitelman
perusteetla. Sopijajärjestöjen edustajat toivat esiLle, että kirjataan
käyttöpäältikön rooti päivystys- ja akuuteissa ruuhkati lanteissa
tisätyösopimuksen käyttöönotossa. Lisäksi sovittiin, että hyväksytyt
tisätyösuunnitel.mat tiedotetaan päätuottamusmiehi [te.

Lisätyöt kohdistetaan sellaisiin toimenpiteisiin ja ajankohtiin, joissa ne ovat
kustannustehokas vaihtoehto. Lisätyö tehdään säännöllisen työajan
utkopuoletla ennalta suunnitellusti, Lukuun ottamatta poikkeuksellisia
päivystys- ja akuutteja ruuhkatitanteita. Lisätyö ei saa aiheuttaa
perustyöajan toiminnan vähenemistä, eikä lisätyötoimenpiteitä valikoida
systemaattisesti helpommaksi.

Sovittiin, ettei tisätyökorvauksen lisäksi makseta muita työaikakorvauksia.
Lisätöitä ei pääsääntöisesti suunnitella arkipyhäksi tai sunnuntaiksi.

Lisätyön tekeminen on vapaaehtoista. Lisätyövuorojen suunnitteLussa tulee
huomioida henkilöstön tasapuolinen kohtelu. Jos työntekijän työtehtäviä on
muutettu terveydeltisi n perustein, vastuuyksikköpääLlikkö harkitsee, voiko
kyseinen henki Lö osaLListua lisätyöhön työssä j aksamisen vaarantumatta.

Elektiivisen lisätyön suunnittelun vuoksi, henkilöt ilmoittavat ajanjakson,
milLoin osallistuvat lisätyöhön ja kuinka monta kertaa kuukaudessa voivat
lisätyöhön osallistua. Työviikon / työaikajakson työajan toteutumista
seurataan virka- ja työehtosopimusten määräysten mukaisesti ja viikkolevon
toteutumisesta pyritään huolehtimaan.

Korvauksesta sovittiin seuraavaa:

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät 49 € / tunti
Hoitoatan ammattitehtävät 39 € / tunti
Muut avustavat tehtävät 34 € / tunti

Korvaus maksetaan päättymisajankohdasta pyöristäen seuraavaan 15
minuuttiin. Minimikorvaus on 30 minuuttia. Lisätyöstä ei makseta muita
työaikakorvauksia. Alle 24 tunnin sisältä perutuista suunnitetluista tisätöistä
maksetaan henkilölle yhden tunnin korvaus.

Lisätyökorvaus maksetaan vain väLittömästi tisätyön tekemiseen
osallistuvalte henkitöstölle.

Sopimus on voimassa 31.12.2018 saakka.
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8 5 Neuvottelujen päättäminen

NeuvotteLut päättyivät yksi mietisi nä kLo 15.35.

Vakuudeksi:

J/. .

Annukka Kuusiniemi Eija Hukkanen
vs. henkitöstöjohtaja vs. henkilöstöpäättikkö

% //D!
Outi Puoskari Ei’ja Atikoski
ao. 707 Puheenjohtaja, TEHY Pääluottamusmies, Jyty

Liite: Pai kattinen virka- ja työehtosopimus [isätyöstä

PL 10, 90029 OYS Puh. 08 315 4333
www. ppshpJi



IP5hP POHJOSPOHJANMAAN
Paikallinen sopimus 1(3)

Henkitöstöpave[ut 31.5.2018

PAI KALLI N EN TYÖ- JA VI RKAEHTOSOPIMUS LISÄTYÖSTÄ

1 § Sopimuksen tarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sopijajärjestöjen
edustajat ovat tehneet pääsopimuksen 13 5 mukaisen paikaltisen virka- ja
työehtosopimuksen lisätyöstä.

Sopimuksen tarkoitus on edistää Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoitopii rin
potilaiden hoitoon pääsyä. Lisätyösopimus tehdään hoitoon pääsyn
turvaamiseksi lainsäädännön edeltyttämässä määräajassa. Lisäksi sopimusta
voidaan soveltaa myös kiireetlisissä päivystys- ja akuuteissa
ruuhkatilanteissa eriltisen suunnitelman perusteella, jos tilanteiden
hoitamattomuudesta seuraisi hoitoon pääsyn olennainen viivästymi nen.

2 5 Sopimuksen soveltamisala

Tätä sopimusta soveltetaan Pohjois-Pohjanmaan sai raanhoitopiirin
kuntayhtymän palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työntekijöihin,
lukuun ottamatta lääkäreitä, joiLla on erillinen lisätyösopimus. Tätä
sopimusta sovelletaan vaativan hoitoalan ammattitehtävissä ja hoitoalan
ammattitehtävissä sekä muissa lisätöitä avustavissa tehtävissä.

35 Sopimusehdot
Lisätyöt kohdistetaan selLaisiin toimenpiteisiin ja ajankohtiin, joissa ne ovat
kustannustehokas vaihtoehto. Lisätyö tehdään säännöllisen työajan
ulkopuolella ennalta suunnitetlusti, lukuun ottamatta poikkeuksellisia
päivystys- ja akuuttej a ruuhkati tanteita.

Lisätyön tekeminen perustuu tutosatueen johdon laatimaan suunnitelmaan,
jonka vahvistaa sairaanhoitopiirin johtaja. Ennen lisätyösuunnitelman
hyväksymistä esityksessä on ottava henkilöstöjohtajan lausunto siitä, että
ehdotettu suunnitelma on sopimuksen mukainen ja johtajaylilääkärin
lausunto sairaanhoidollisen toiminnan asianmukaisuudesta. Suunnitelman
tulee sisältää myös tulosatueen arvion siitä, miten tuottavuutta voidaan
parantaa ja / tai perustuuko lisätyön tarve prosesseissa olevaan ongelmaan,
vai onko kyseessä pidempiaikainen kysynnän kasvu. Vahvistetut
suunnitetmat lisätyöstä tiedotetaan päätuottamusmiehitle.

Käyttöpäättikkö / vastuulääkäri päättää suunnitellun lisätyön kriteerien
mukaisesta käyttöönotosta päivystys- ja akuuteissa ruuhkati lanteissa.

Lisätyön tekeminen on vapaaehtoista. Lisätyövuorojen suunnittelussa tulee
huomioida henkiLöstön tasapuolinen kohtelu. Lisäksi sovitaan, että tisätyötä
eivät voi tehdä henkilöt, joiden työaikaa on muutettu terveydeltisin
perustein työssä jaksamisen tueksi. MikäLi työntekijän työtehtäviä on
muutettu terveydellisin perustein, vastuuyksikköpäältikkö harkitsee, voiko
kyseinen henkilö osaLlistua tisätyöhön työssä j aksamisen vaarantumatta.
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Etektiivisen tisätyön suunnittetun vuoksi henkilöt ilmoittavat ajanjakson,
milloin ja kuinka monta kertaa kuukaudessa voivat lisätyöhön osaltistua.

Lisätyö ei saa aiheuttaa perustyöajan toiminnan vähenemistä, eikä
tisätyötoimenpiteitä vati koida systemaattisesti helpommaksi.

Työviikon / työaikajakson työajan toteutumista seurataan virka- ja
työehtosopimusten määräysten mukaisesti ja viikkotevon toteutumisesta
pyritään huolehtimaan.

4 § Lisätyöstä maksettava korvaus

Lisätyö on säännöllisen työajan uLkopuolista aikaa. Lisätyöstä maksetaan
erillinen korvaus. Korvaus on seuraava:

Vaativat hoitoalan ammattitehtävät 49 € / tunti
Hoitoalan ammattitehtävät 39 € / tunti
Muut avustavat tehtävät 34 € / tunti

Korvaus maksetaan päättymisaj ankohdasta pyöristäen seuraavaan 15
mi nuuttiin. Minimikorvaus on 30 minuuttia. Lisätyöstä ei makseta muita
työaikakorvauksia. Lisätöitä ei pääsääntöisesti suunnitella arkipyhäksi tai
sunnuntai ksi.

Lisätyökorvaus maksetaan vain vätittömästi lisätyön tekemiseen
osallistuvalle henkilöstölle.

Alle 24 tunnin sisältä perutuista suunnitelluista lisätöistä maksetaan
henkilölle yhden tunnin korvaus.

5 § Sopimuksen voimassaoto ja irtisanominen

Tämä sopimus on voimassa 31.12.2018 asti. Sopimus on irtisanottavissa
kunnallisessa pääsopi muksessa tarkoitetulla tavalla kolmen kuukauden
irtisanomisaikaa noudattaen.
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Oulussa 4.6.2018

&
Itkka Luoma Annukka Kuusiniemi
sairaanhoitopiirin johtaja vs. henki[östöjohtaja

&/tt ;U
Outi Puoskari Ei» Liikoski
ao. 707 puheenjohtaja, TEHY pääluottamusmies, Jyty

7? ,

Pirjo Riehunkangas Raiti Nieminen
pääluottamusmies, SuPer pääluottamusmies, JHL

Pertti Henttu $ana Pikkupeura
pääluottamusmies, JUKO, KVTES /päätuottamusmies, JUKO, LS
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