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Paikallisneuvottelu lisätyösopimuksen jatkamisesta
Aika ja paikka

10.1.2019 kto 9-9.30, yhtymähallinto G335

Osallistujat:

Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja, pj.
Anne Ojata, vptm, JHL
Jamina Pietikäinen, plm, Jyty
Pirjo Riehunkangas, SuPer, plm
Pertti Henttu, JUKO, plm
Kristiina Riekki, vplm, Tehy
Outi Puoskari, ao. pj, Tehy
Juha Honkakoski, ptm, Tehy
Eija Hukkanen, va. henkilöstöpäällikkö, siht.

1 5 Kokouksen taillisuus ja päätösvattaisuus
Kunnallisen pääsopimuksen 13 § mukainen paikallisneuvottelu
tisätyösopimuksesta on kutsuttu koolLe työnantajan, Pohjois-Pohjanmaan
sai raanhoitopii ri n edustajien aloitteesta. Kokous on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
2 5 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtajana ja sihteerinä toimii henkitöstöjohtaja Juha Jääskeläinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Puoskari ja Jamina Pietikäinen.
3 § Asian taustaa
Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyön tekemisestä on ollut voimassa
31.12.2018 asti. Sopimuksen tarkoituksena on ollut edistää PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirin potilaiden hoitoon pääsyä Lainsäädännön
edellyttämässä määräajassa. Lisäksi sopimusta on voitu soveltaa myös
kiireeltisissä päivystys- ja akuuteissa ruuhkatilanteissa erillisen suunnitelman
perusteetta, jos tilanteiden hoitamattomuudesta olisi arvioitu seuraavaan
hoitoon pääsyn olennaista viivästymistä.
Paikallisneuvottelussa lisätyösopimuksen jatkamisesta 20.12.2018 on
sovittu, että lisätyön voidaan jatkaa entisittä ehdoilla 31.1.2019 asti.
4 § Sovitut asiat
Sovittiin, että lisätyösopimusta jatketaan entisin ehdoin, mutta tarkistetuin
korvauksin ajalta 1.2. 31.12.2019.
-

Lisäksi täsmennettiin seuraavaa:
Ennen lisätyösuunnitelman hyväksymistä esityksessä on oltava
henkilöstöjohtajan lausunto siitä, että ehdotettu suunnitelma on
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sopimuksen mukainen ja johtajaylilääkärin sekä hallintoylihoitajan lausunto
sairaanhoidollisen toiminnan ja hoitotyön asianmukaisuudesta.
Lisätyösopimusta jatketaan 1.2.2019 alkaen uusilla korvaussummilta
Vaativat hoitoatan ammattitehtävät
Hoitoalan ammattitehtävät
Muut tehtävät

51 € / h
41 € / h
35 € / h

Lisäksi sunnuntaityökorvaukseen oikeuttavana aikana maksetaan
lisätyökorvauksena vaativista hoitoatan ammattitehtävistä 80 € /h.
5 § Neuvottetujen päättäminen
Neuvottelut päätettiin yksi mielisinä klo 9.30
Vakuudeksi:

iu a Jääkläinen
Fe kitösthtaja, pj.

Outi Puoskari
pöytäkirjan tarkastaja

L/’ Jamina Pietikäinen
pöytäkirjan tarkastaja
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