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Henkilöstöjaosto     § 67 - 68    3.11.2022 
 
 
 
 

§ 67 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallintosäännön mukaan puheenjohtaja toteaa kokouksen avattuaan läsnä olevat sekä onko 

kokous laillisesti koolle kutsuttu. Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin 

valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 

HJ: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Ehdotetaan, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

 

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Annica Haldin.  

__________  
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Henkilöstöjaosto     § 69     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 69 Lääkäreitä koskeva määräaikainen erityisratkaisu Mustasaaressa 

Lääkäritilanne on muodostunut erityisen vaikeaksi Mustasaaressa, koska useita lääkäreitä on 

irtisanoutunut lyhyen ajan sisällä. Tällä hetkellä siellä ei toimi lakisääteinen toiminta eikä 

päivystysvastaanotto. Tehdyssä riskianalyysissä todetaan, että pyrimme rekrytoimaan kaksi uutta 

lääkäriä hyvinvointialueen omien yksiköiden ulkopuolelta.  Lyhyellä aikavälillä turvaudumme 

erilaisiin tilapäisratkaisuihin työpanoksen kasvattamiseksi. Kyse on lähinnä ostopalveluista, 

mutta on myös keskusteltu siitä, että päivystysvastaanoton toimintaa pyrittäisiin tukemaan 

tiettyinä päivinä keskussairaalan lääkäreiden avulla. 

 

Johtajaylilääkäri Peter Nieminen on kirjelmässään kuvannut vallitsevaa tilannetta. Ehdotuksena 

on, että lääkäreille maksettaisiin 300 euron päiväkohtainen korvaus niiltä päiviltä, kun he 

työskentelevät Mustasaaressa. 

 

Kirjelmä on liitteessä 1/§69 3.11.2022 

 

Akuuttia tilannetta koskevien ratkaisujen etsimisen lisäksi tarvitaan rekrytoinnin kannalta myös 

lääkäreiden palkkahinnoittelun ja avohoidon toimenpidepalkkioiden kokonaistarkastelua koko 

hyvinvointialueella. Lääkäreiden palkat ja korvaukset eivät ole hyvinvointialueella vielä 

yhdenmukaisia. 

 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että 

- jos Vaasan keskussairaalan lääkäri tekee täyden työpäivän 

lääkärinvastaanotolla Mustasaaressa, hänelle maksetaan 

kertakorvauksena 300 €/vastaanottopäivä (8 t) normaalin palkan lisäksi. 

Toimenpidepalkkioita ei makseta. Järjestely on voimassa 24.10.2022–

28.2.2023. 

- lääkäreiden palkkauksesta ja avohoidon toimenpidepalkkioista tehdään 

kokonaistarkastelu. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja päätti lisäksi, että erityisratkaisun 

seurauksista tulee laatia arviointi. 

    __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 70     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 70 Korvaus korona- ja influenssarokotustyöstä 

Paikallisessa 1.1.–31.12.2022 voimassa olevassa sopimuksessa on sovittu korvausmallista 

työntekijöille, jotka säännöllisen työaikansa ulkopuolella (iltaisin ja viikonloppuisin) osallistuvat 

koronarokotustoimintaan. Korvaus maksetaan kerroinjärjestelmän mukaisesti. Kertoimet ovat 2, 

2½ tai 3 sen mukaan, milloin työ tehdään. Avohoidon ylihoitaja Camilla Mäkisen mukaan olisi 

toivottavaa, että paikallista sopimusta voitaisiin soveltaa myös silloin, kun influenssarokotukset 

on järjestettävä säännöllisen työajan ulkopuolella, koska rokotettavia on niin suuri määrä lyhyen 

ajan sisällä. Lisäksi rokotukset annetaan nyt rinnakkain, miksi tilanteesta tulisi erikoinen, jos 

korvaukset olisivat erilaiset. 

 

Sopimus koronarokotustyön korvauksista on liitteessä 1/§70 3.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että sopimusta laajennetaan 

koskemaan myös työtä, jota tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella 

influenssarokotusten yhteydessä. Muutosta aletaan soveltaa 1.11.2022 

alkaen. Sopimuskumppaniksi otetaan myös Juko. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

    __________  
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Henkilöstöjaosto     § 71     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 71 Paikallisen hälytysrahasopimuksen päivittäminen 

Henkilöstöjaosto hyväksyi vuoden alussa paikallisen sopimuksen hälytysrahan maksamisesta. 

Hälytysrahaa maksetaan tilanteissa, joissa työntekijä kutsutaan työnantajan aloitteesta työhön 

vapaa-ajalla. Aikarajaksi työhön saapumiselle on määritelty 16 tuntia. Vuoden 2022 aikana 

sairauspoissaoloja on ollut useaan otteeseen niin paljon, että lisäksi on tehty määräaikaisia 

päätöksiä, joiden mukaan ylimääräisistä työvuoroista on maksettu suurempi korvaus. Tällä 

hetkellä sellaista järjestelmää ei ole. 

 

Nyt on laadittu ehdotus paikalliseksi sopimukseksi, joka koskee työntekijöitä, jotka työnantaja 

kutsuu työhön. Hälytysrahaa on korotettu ja lisäksi ehdotetaan, että korotettua hälytysrahaa 

maksetaan kaikkina viikonloppuina eikä pelkästään kesäviikonloppuina. Lisäksi työhön 

saapumisaikaa on pidennetty 72 tuntiin. Tätä muutosta ehdotetaan toimintaedellytysten ja 

johtamistoimintojen vuoksi. Usein käy niin, että kun henkilön sairastuessa on järjestettävä 

sijainen kolmeen päivä-/yövuoroon, on vuoroja vaikea järjestää samalla kertaa, kuten esimiehet 

yleensä pyrkivät tekemään. Hälytysrahamahdollisuuden odotetaan helpottavan tätä työtä. 

Paikallisen sopimuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. 

 

Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi (muutokset punaisella) liitteen 1/§71 3.11.2022 mukaan 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy liitteen 1 mukaisen sopimuksen. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Pykälä tarkastettiin kokouksen aikana.  

    __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 72     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 72 Paikallinen sopimus hammaslääkäripäivystykseen osallistuville hammashoitajille 

maksettavasta korvauksesta 

 

Henkilöstöjaosto hyväksyi 16.11.2021 paikallisen sopimuksen hammaslääkäripäivystykseen 

osallistuville hammashoitajille maksettavasta korvauksesta. Sopimus oli voimassa 30.9.2022 

saakka, mutta sitä ei voitu työriidan vuoksi pidentää samaan aikaan, kun hammaslääkäreiden 

paikallista sopimusta pidennettiin. Toimintaa ei voida ylläpitää pelkästään hammaslääkäreiden 

voimin, vaan päivystysaikana on paikalla aina oltava myös hammashoitaja. Siksi ehdotetaan, että 

hammashoitajia koskeva paikallinen sopimus solmitaan samaksi ajanjaksoksi kuin 

hammaslääkäreiden sopimus. 

 

Ehdotus paikallisesta sopimuksesta hammaslääkäripäivystyksessä työskenteleville 

hammashoitajille maksettavasta korvauksesta on liitteessä 1/§72 3.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy paikallisen sopimuksen. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

    __________  
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Henkilöstöjaosto     § 73     3.11.2022 
 
 
 
 

§ 73 Hammashoitajien jononpurkutyötä koskevan paikallisen sopimuksen 

päivittäminen 

 

Hammashoitajien jononpurkutyötä koskevasta paikallisesta sopimuksesta on keskusteltu 

pidemmän aikaa, sillä nykyinen korvausmalli eroaa merkittävästi alueen pohjoisosassa käytetystä 

mallista. Nykyisen paikallisen sopimuksen mukaan (alueen keskiosan malli) korvaukset 

maksetaan korottamalla henkilökohtaista tuntipalkkaa tietyllä kertoimella. Alueen pohjoisosissa 

on aiemmin käytetty kiinteää tuntipalkkaa, joka on koskenut yhdenmukaisesti kaikkia ja jota on 

maksettu kaikesta jononpurkutyöstä. Muita työaikakorvauksia ei ole maksettu. 

Viranhaltijatasolla ehdotetaan nyt, että sopimusta päivitetään ja siirrymme järjestelmään, jossa 

säännöllisen työajan ulkopuolella tehtävä jononpurkutyö korvataan kiinteällä euromääräisellä 

summalla, joka on 42,30 euroa tunnilta. 

 

Ehdotus hammashoitajien jononpurkutyötä koskevan paikallisen sopimuksen päivittämiseksi on 

liitteessä 1/§73 3.11.2022 

 

Nykyinen sopimus on liitteessä 2/§73 3.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy päivitetyn sopimuksen liitteen 1 

mukaisesti. Sopimusta aletaan soveltaa 1.11.2022. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

    __________  
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§ 74 Magneettikuvaustutkimusten jononpurku 

Radiologian yksikössä tehtävien magneettitutkimusten jonotilanne on niin pitkä, että meidän on 

lisättävä tarjontaa joko ostopalvelujärjestelyillä tai lisätyöllä. Ylihoitaja Birgitta Ivars on 

lähettänyt kirjelmän, jossa hän kertoo magneettikuvausten jonotilanteesta. Ivars ehdottaa 

lisätyön tekemistä ja korvaustason määrittämistä, sillä yksikössä ei ole aiemmin tehty 

jononpurkutyötä. 

 

Kirjelmä on liitteessä 1/§74 3.11.2022 

 

Erikoissairaanhoidon avohoitoa varten on tehty paikallinen sopimus, jossa on määritelty 

korvaustaso jononpurun yhteydessä tehtävälle lisätyölle. Sitä voitaisiin soveltaa myös 

magneettikuvausyksikössä. 

 

Jononpurku perustuu kunkin työntekijän kanssa tehtävään sopimukseen. 

 

Sopimus on liitteessä 2/§74 3.11.2022 

 

 

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että magneettikuvausten 

jononpurussa voidaan soveltaa erikoissairaanhoidon jononpurkutyölle 

määriteltyjä korvaustasoja.  

- hoitohenkilöstö 60 euroa tunnissa 

 

Päätös on voimassa 31.3.2023 saakka. 

 

 

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen, ja päätti selvittää mahdollisuutta 

lisätä Pietarsaaren röntgenlaitteiston sekä ostopalvelujen käyttöä. 

 __________ 
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§ 75 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 Erkki Aron aloitetta lähivastaanoton korvauksista ei ole käsitelty. Asiaa selvitetään. 

 __________ 
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Henkilöstöjaosto     § 76 - 77    3.11.2022 

 

 

 

 

§ 76 Seuraava kokous 

Uutta kokousajankohtaa ei vahvistettu. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 

__________  
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Henkilöstöjaoston kokous  3.11.2022 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 67 – 68, 75 - 77 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 69 - 74 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on 5.12.2022 viety nähtäväksi yleiseen

tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika 

maanantaista perjantaihin klo 9-14. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henkilöstöjaoston pöytäkirja 
3.11.2022 klo 14.00 

 

LIITTEET 
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Kiireellistä lääkäriapua Mustasaareen

Lääkäritilanne on Mustasaaressa hälyttävä, sillä yli puolet viroista on täyttämättä ja tilanne tulee
jatkumaan samanlaisena ainakin lähikuukaudet. On olemassa suuri vaara, että vielä useampi

irtisanoutuu nyt, kun tilanne on kriittinen, raskas ja turhauttava, sillä lääkärit eivät kerta kaikkiaan

selviä kaikista töistään. Silloin joutuu yksinkertaisesti ottamaan suuria riskejä.

Kaikki lakisääteiset asiat polkevat paikallaan (tarkastukset, neuvonta jne.). Päivystysvastaanotolle

voidaan sijoittaa vain yksi lääkäri (normaalisti ainakin kaksi), ja paine päivystysvastaanotolla kasvaa.

Täydellisen romahtamisen estämiseksi tarvitaan kaikkia mahdollisia tukitoimia. Rekrytointiyritykset
eivät ole tuottaneet tulosta, ja ostopalveluina on onnistuttu saamaan joitakin ”murusia”.

Vaasan keskussairaalan lääkärit pystyvät auttamaan joinakin päivinä, kuitenkin erittäin rajoitetusti, sillä

ylimääräisiä resursseja ei ole täälläkään. Kyse on lähinnä lääkäreistä, joilla on kokemusta

päivystystoiminnasta. Heillä ei kuitenkaan ole kokemusta Mustasaaren tietojärjestelmistä ja

paikallisista käytännöistä, miksi työ on siinä mielessä haastavampaa kuin omassa arkityössä. Tästä

syystä tarvitaan kompensaatiota, mutta myös motivaation tähden.

Korvaustasoa koskeva päätösehdotus:

Lääkäreille, joilla on virka ja työpaikka Vaasan keskussairaalassa, maksetaan korvauksena 300 euroa

(vastaa lähivastaanottoa, 8 tunnin työpäivää) tavanomaisen päiväpalkan lisäksi.

 (Tämä korvaustaso vastaa kuudes-kahdeksasosaa ostopalvelulääkärin hintatasosta.)

Järjestely on voimassa 24.10.22–28.2.2023.

Peter Nieminen

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi
suvi.saarikoski
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Paikallinen	sopimus	säännöllisen	työajan	ylittävästä	työstä	
koronarokotusten	järjestämiseksi	
	
	
	
	
1	§	 Sopijaosapuolet	
	
	 Pohjanmaan hyvinvointialueen ky ja Tehy ja Super
	

2	§	 Soveltamispiiri	

Sopimus koskee vakituisessa tai määräaikaisessa palveluksessa ja koronarokotuksessa tai
rokottajan apuna erilaisissa tehtävissä toimivia työntekijöitä.

Tämän sopimuksen mukainen työ on työntekijälle vapaaehtoista.

Tämä paikallinen sopimus ei koske rokotustyötä, joka tehdään säännöllisellä työajalla.
	
	

3	§ Työaika	ja	korvaukset	
	

Rokottamiseen liittyvää työtä voidaan tehdä arkisin ja viikonloppuisin työntekijän säännöllisen
työajan lisäksi. Tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä joko ennen tai jälkeen oman
työvuoron tai vapaapäivinä.
Arkipäivinä tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä klo 7.00–21.00 välillä ja
viikonloppuisin klo 7.00–21.00 välillä.

Työssä noudatetaan työaikalakia vuorokausilevon suhteen ja SOTE:n määräyksiä viikkolevon
toteutumisesta. Lepoaikojen jäädessä vajaaksi ne korvataan työntekijälle vastaavalla aika- tai
rahakorvauksella SOTE-sopimuksen määräysten mukaisesti.

Tämän sopimuksen alainen työ korvataan käyttäen perusteena työntekijän varsinaisen palkan
mukaista tuntipalkkaa korotettuna seuraavilla kertoimilla
- arkisin ma-pe 2,00
- lauantaisin 2,50
- sunnuntaisin ja arkipyhinä 3,00 (poikkeustapauksissa)

Yllä olevat korvaukset pitävät sisällään kaikki työaikakorvaukset (ylityö, lauantai, ilta). Muita
korvauksia ei makseta.

Ellei työntekijä saavu työvuoroon, tämän paikallisen sopimuksen mukaisia korvauksia ei
makseta. Korvaukset maksetaan tosiasiallisesti tehtyjen tuntien mukaan.
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4	§	 Sopimuksen	voimassaolo	ja	irtisanominen	

Sopimus tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka.
Sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kuluttua
irtisanomisen tiedoksi antamisesta.



 Kuntayhtymän henkilöstöjaosto

 3.11.2022 § 71

 

 

Paikallinen sopimus hälytysrahan suorittamisesta 

 

 

1. Sopimuksen tarkoitus 

Sopimuksen tarkoituksena on turvata henkilöstön saatavuus yllättävissä ja kiireellisissä 

työtilanteissa, joissa tarvitaan henkilöstöä turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuus niin pienin 

häiriöin kuin mahdollista.  

 

 

2. Soveltaminen ja määrittely 

Tässä sopimuksessa sovitaan paikallisesti hälytysrahan suorittamisesta kunnallisen yleisen 

virka- ja työehtosopimuksen määräyksistä poiketen.  Sopimusta sovelletaan Pohjanmaan 

hyvinvointialueen henkilöstöön. Hälytysrahaa ei makseta lyhytaikaisessa palvelussuhteessa 

oleville (alle 13 päivää). 

Hälytysrahasopimusta sovelletaan vasta sitten, kun kaikki muut vaihtoehdot toiminnan 

järjestämiseksi on selvitetty. 

 

 

3. Hälytysrahat 

 

Hälytysraha 100 € suoritetaan seuraavissa tilanteissa: 

1. Työntekijä kutsutaan työhön vapaa-aikanaan niin, että hänen on saavuttava työpaikalle 

72 tunnin kuluessa. Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen 

työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. 

2. Työntekijä joutuu työnantajan toimesta normaalin työvuoron jälkeen jäämään 

työpaikalle ja tekemään vielä yhden työvuoron niin, että yhteenlaskettu tuntimäärä on 

vähintään 12 tuntia tai työajan pidennys on vähintään neljä tuntia. 

3. Työntekijä joutuu suunnittelemattomasti olemaan varalla heti työpäivän jälkeen.  

4. Suunniteltua työaikaa joudutaan pakottavasta syystä pidentämään enemmän kuin 

tunnilla työtehtävissä, jotka vaativat erikoisosaamista ja sisältävät vaativia 

toimenpiteitä, esimerkiksi leikkaustiimi meneillään olevan leikkauksen tai 

angiotutkimuksen vuoksi. 
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Hälytysraha 120 € 

Viikonloppuisin ja arkipyhisin maksetaan korotettu hälytysraha. Viikonlopuksi luetaan aika, joka 

alkaa perjantaina klo 15.00 ja päättyy maanantaina klo 7.00. 

 

 

Hälytysraha 105 € 

Suoritetaan lääkärille, joka suunnittelemattomasti joutuu tehdyn työpäivän jälkeen välittömästi 

päivystysvuoroon.  

 

 

Erityishälytysraha 

Erityishälytysraha suoritetaan työntekijälle, jolla on erikoisosaamista ja joka työnantajan 

toimesta kutsutaan työhön erityisen kiireellisen hoitotarpeen vuoksi. Tämä koskee tilanteita, 

joissa potilaan tila on henkeä uhkaava ja hänen henkensä on vaarassa ilman välittömiä 

toimenpiteitä. Työntekijän on oltava paikalla viimeistään 30 minuutin kuluessa. 

- Lääkäreiden erityishälytysraha on 140 €. 

- Hoitajien erityishälytysraha on 120 €. 

 

 

4. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 4.11. – 31.12.2022. 



	
Paikallinen	sopimus	hammaslääkäripäivystykseen	osallistuville	
hammashoitajille	maksettavasta	korvauksesta	
	
	
Sopijapuolet	
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä sekä Tehy ja Super.

Sopimuksen	tarkoitus	
Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset hammaslääkäripäivystyksen järjestämiselle.

Työaika	
Työntekijä voi säännöllisen työaikansa lisäksi tehdä hammaslääkäripäivystykseen liittyvää työtä
arkisin ja viikonloppuisin. Sopimuksen piiriin kuuluva työ on työntekijälle vapaaehtoista.	
Työhön sovelletaan työaikalain määräyksiä vuorokausilevosta ja viikkolevosta.

Korvaukset	
Sote-sopimuksen työaikakorvauksia koskevasta määräyksestä poiketen sovitaan seuraavista
poikkeavista korvauksista.

- arkisin 35 euroa/tunti
- lauantaisin 40 euroa/tunti
- sunnuntaisin ja arkipyhisin 45 euroa/tunti.

Yllä mainitut korvaukset sisältävät kaikki työaikakorvaukset. Muita työaikakorvauksia ei
makseta.

Sopimuksen	voimassaolo	ja	irtisanominen	
Sopimus on voimassa 1.10.2022 – 30.9.2023.
Sopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden päästä siitä, kun
irtisanominen on annettu tiedoksi.
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Paikallinen sopimus jononpurun järjestämiseksi hammashuollossa / 

hammashoitajat 

 

Sopimuksen soveltaminen 

Sopimus koskee vakituisessa tai määräaikaisessa palveluksessa olevaa täyttä työaikaa tekevää 

kuukausipalkkaista henkilöstöä. Tämän sopimuksen mukainen työ on työntekijälle vapaaehtoista. 

Tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä joko ennen tai jälkeen oman työvuoron tai vapaapäivinä. 

Vuosilomalla tämän sopimuksen alaista työtä ei voi tehdä. 

Työaika ja korvaukset 

Hammashuollon jonon purkuun liittyvää työtä voidaan tehdä arkisin ja viikonloppuisin työntekijän 

säännöllisen työajan lisäksi. Työssä noudatetaan työaikalakia vuorokausilevon suhteen (TaL 872 / 2019, 

luku 6 § 25) ja Kvtes:n ja lääkärisopimuksen määräyksiä viikkolevon toteutumisesta (Kvtes 2020 – 2021, 

luku 3, § 24). Lepoaikojen jäädessä vajaaksi ne korvataan työntekijälle vastaavalla aika- tai 

rahakorvauksella SOTE-sopimuksen määräysten mukaisesti. 

- Jononpurusta maksetaan 42,30 € tunnilta 

Yllä oleva korvaus pitää sisällään kaikki työaikakorvaukset. Muita korvauksia ei makseta. 

Ellei työntekijä saavu työvuoroon, tämän paikallisen sopimuksen mukaisia korvauksia ei makseta. 

Korvaukset maksetaan tosiasiallisesti tehtyjen tuntien mukaan. 

Kokonaistyöajan kertymisen seuranta 

Työnantaja seuraa työntekijän kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti (TaL 872 / 

2019, luku 7 § 32). Työntekijän työaika kokonaisuudessaan ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa 12 

kuukauden ajanjakson aikana. 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.11.2022 – 31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 
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Paikallinen sopimus jononpurun järjestämiseksi hammashuollossa

Sopimuksen soveltaminen

Sopimus koskee vakituisessa tai määräaikaisessa palveluksessa olevaa täyttä työaikaa tekevää
kuukausipalkkaista henkilöstöä. Tämän sopimuksen mukainen työ on työntekijälle
vapaaehtoista.

Tämän sopimuksen mukaista työtä voi tehdä joko ennen tai jälkeen oman työvuoron tai
vapaapäivinä. Vuosilomalla tämän sopimuksen alaista työtä ei voi tehdä.

Työaika ja korvaukset

Hammashuollon jonon purkuun liittyvää työtä voidaan tehdä arkisin ja viikonloppuisin
työntekijän säännöllisen työajan lisäksi. Arkipäivinä tämän sopimuksen mukaista työtä voi
tehdä klo 16.00 – 21.00 välillä ja viikonloppuisin klo 8.00 – 21.00 välillä. Työssä noudatetaan
työaikalakia vuorokausilevon suhteen (TaL 872 / 2019, luku 6 § 25, LS 2020 - 2021, luku 3 § 5)
ja Kvtes:n ja lääkärisopimusen määräyksiä viikkolevon toteutumisesta (Kvtes 2020 – 2021, luku
3, § 24 ja LS 2020 – 2021, luku 3 § 6). Lepoaikojen jäädessä vajaaksi ne korvataan työntekijälle
vastaavalla aika- tai rahakorvauksella SOTE-sopimuksen ja Lääkärisopimuksen määräysten
mukaisesti.

Tämän sopimuksen alainen työ korvataan käyttäen perusteena työntekijän tehtäväkohtaisen
palkan mukaista tuntipalkkaa korotettuna seuraavilla kertoimilla

Arkisin ma-pe kertoimella 2,00

Lauantaisin kertoimella 2,50

Sunnuntaisin ja arkipyhinä kertoimella 3,00

Hammaslääkäreille maksetaan Lääkärisopimuksen mukaiset kliinisen lisätyön toimenpide- ja
käyntipalkkiot.

Yllä olevat korvaukset pitävät sisällään kaikki työaikakorvaukset (ylityö, lauantai, sunnuntai,
ilta). Muita korvauksia ei makseta.

Ellei työntekijä saavu työvuoroon, tämän paikallisen sopimuksen mukaisia korvauksia ei
makseta. Korvaukset maksetaan tosiasiallisesti tehtyjen tuntien mukaan.

Kokonaistyöajan kertymisen seuranta

Työnantaja seuraa työntekijän kokonaistyöaikakertymää työaikalain määräysten mukaisesti
(TaL 872 / 2019, luku 7 § 32). Työntekijän työaika kokonaisuudessaan ei saa ylittää keskimäärin
48 tuntia viikossa 12 kuukauden ajanjakson aikana.

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa 1.4.2022 – 31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3)
kuukautta.
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Jononpurku / magneettitutkimukset 

Perustelu lisätyön tarpeelle: 
Jonotilanne on kehittynyt erittäin vaikeaksi. Tällä hetkellä ensimmäinen vapaa pään MRI aika on 
30.12, ranka 10.1.2023, polvi/nivel 16.1.2023. Jono on käytännössä siis 
3-4 kuukautta. 
Kiireellisiä lähetteitä, joille ei ole aikaa on 90 kpl. Yhteensä n. 300 lähetettä , joille ei ole annettu 
aikaa.  Nämä siis tulisi joko laittaa jonon jatkoksi tai yrittää tunkea johonkin väliin. 
Tilanne on erittäin stressaava MRI hoitajille ja sihteereille. Lähettävät yksiköt kärsivät tilanteesta 
kuten luonnollisesti myös potilaat. 
  
Ratkaisuvaihtoehtoja on kolme: 

1.       Vuokrataan rekka MRI+hoitaja ja sillä kuvataan VKS pihassa potilaita esim. 20 kpl./viikko. 
Rekan vuokraa ei ole vielä selvitetty. 

2.       Ostetaan MRI kuvauksia yksityiseltä sektorilta esim. 100 kpl./kk seuraavan 3-6 kk aikana. 
Hinta n. 150 eur/tutkimus. 

3.       Lauantaisin omat hoitajat tekevät lisätyönä 8-15 vuoron eli n. 12-14 
kuvausta/vuoro.  Kaksi hoitajaa vuorossa ja heille palkkio 55-60 euroa/tunti. 
Tarve olisi kuvata ainakin marras, joulu ja tammikuussa 3-4 lauantaita/kk.  Työvuorot eivät 
ehkä salli näin montaa lauantaivuoroa eli toteutuma luultavasti olisi 2-3 
lauantaita.  Jonotilanteen salliessa 2 lauantaita voisi jatkossa riittää esim. kevään 2023 
aikana.  Täten kesään mennessä jono ei olisi pitkä ja ehkä voitaisiin selvitä kesästä ilman 
lisätyövuoroja ja ilman ostopalveluja. 

 
 
Birgitta Ivars 



       
           

 

 

 
 
 
Paikallinen sopimus hoitohenkilöstön korvauksista avohoidon 
jononpurun yhteydessä 
 
Sopimuksen tarkoitus 
Jononpurkutyötä tehdään pääasiallisesti tilanteissa, joissa halutaan varmistaa, että polikliinisissa 
hoitojonoissa toteutuvat hoitotakuun määräajat.  
  
Sopimuksen soveltaminen 
Sopimusta sovelletaan sekä määräaikaiseen että toistaiseksi otettuun henkilöstöön.  
 
Vaihtoehdot hoitohenkilöstön työajan järjestämiseksi jononpurun yhteydessä 
 

1. Toiminta järjestetään ensisijaisesti normaalein työaikajärjestelyin, jolloin viikkotyöaika 
suunnitellaan vastaanottotoiminnan pohjalta. Säännöllinen työaika voidaan suunnitella ja 
toteuttaa iltavuorona. 

 
2. Jos jononpurku järjestetään ylityönä ja korvaus annetaan vapaa-aikana, ylityökorvaus annetaan 

niin, että se on 100 % ensimmäisestä ylityötunnista lähtien ottaen huomioon sen, että 
ylityökynnys on 8 tuntia tai 38,75 tuntia, jos työaika on viikkoylityötä. 

 
3. Jos työaikajärjestelyt eivät ole jononpurussa mahdollisia, maksetaan säännöllisen työajan 

ylittävältä työajalta palkkio, joka on 60 euroa tunnilta. Tuntipalkkion lisäksi ei makseta muita 
työaikakorvauksia, eikä korvausta voi muuntaa vapaa-ajaksi.  

 
Kohtien 2 ja 3 mukainen työ perustuu kunkin työntekijän kanssa tehtyyn sopimukseen. 
 
Työaika 

Työ järjestetään niin, että lepoajat voidaan antaa työaikalain ja SOTE-sopimuksen määräysten 

mukaisesti. 

 

Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen 

Sopimus on voimassa 1.4.2022–31.3.2023. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 
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