Yhtymähallitus

§ 19

25.01.2022

Ylilääkärin palkkauksen muuttaminen
Yhtymähallitus 25.01.2022 § 19
Valmistelija: kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö
Ylilääkäri Margit Seppälä on lähettänyt 18.1.2022 päivätyn kirjelmän ylilääkärin kokonaispalkan muuttaminen tehtäväkohtaiseksi palkaksi.
Perusteluina ylilääkäri Seppälä toteaa seuraavaa;
 hän ei ole pystynyt yksistään tekemään työnkuvansa mukaista virkamääräyksessä määriteltyä työtä,
 kahden vuoden aikana on lisätyönä ollut mm. organisaatiomuutos, säästöpaineet, palkkaharmonisointi, remontoiminen, lääkäripula, sotehankkeet ja korona-pandemia,
 kliinisen työn osuus ei näy palkan kehittymisenä hallintotyön lisäksi
 (esim. osastonlääkärin, päivystys-, tartuntatautilääkärin, lääkärien sairauslomien sijaistamistyö sekä reseptien uusiminen),
 työ on muuttunut uusien ylimääräisten työtehtävien jälkeen vaativammaksi (esim. korona),
 toimii tartuntatautilääkärinä sairaanhoitopiirin vaatimuksesta varalla illat
ja viikonloput koko korona-ajan konsultaatioita ja karanteeni- ja eristämispäätöksiä varten lisäkorvauksetta.
Tartuntatautilääkärin työ on rajoittanut vapaa-aikaa huomattavasti. Apulaisylilääkärin sijaistaessa ylilääkäriä, hänelle on maksettu tehtäväkohtaista
palkkaa ja ylityöt on korvattu työntasausvapaina.
Kokonaistyöaika ei riitä työtehtävien hoitamiseen ja ylitöitä tulee runsaasti.
Ylityötä ei ole mahdollista pitää aikahyvityksenä mm. korona-pandemian ja
huonon lääkäritilanteen vuoksi. Kokonaispalkka ei huomioi lisääntynyttä
työnvaativuutta eikä työmäärää.
Johtoryhmä on käsitellyt ylilääkärin palkkausta 19.1.2022 kokouksessa.
Nykyinen kokonaispalkka on 10 324,80 €/kk + toimenpidepalkkiot.
Ylilääkäri esittää
1) kokonaispalkkansa muuttamista tehtäväkohtaiseksi palkaksi;
ylilääkärin esitys tehtäväkohtaiseksi palkaksi 9 980,00 €/kk+ määrävuosilisä 8% (798,40€) yhteensä 10 778,40 €
2) syntyneiden ylitöiden korvaamista rahana;
arviolaskelma vuosien 2020-2021 ylityökorvauksesta (tunti tunnista)
on noin 40 000,00 €.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ylilääkärin palkasta kokouksessa käydyn keskustelun perusteella.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että yhtymähallitus päättää
1) ylilääkärin kokonaispalkan muuttamista tehtäväkohtaiseksi palkaksi
9 980,00 €/kk + määrävuosilisä 8% (798,40€) yhteensä 10 778,40 €
1.2.2022 alkaen;
2) syntyneiden ylitöiden korvaamista rahana;

arviolaskelma vuosien 2020-2021 ylityökorvauksesta (tunti tunnista)
on noin 40 000,00 €.
Keskustelun kuluessa Mervi Ylihonko esitti Petra Mäensivun, Aulis Vehmaston ja Heikki Huhtaluoman kannattamana, että kohtaa 2 syntyneiden
ylitöiden korvaamista rahana, ei hyväksytä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, on asiassa äänestettävä.
Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mervi Ylihongon ehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä JAA-ääntä: Jukka Koskinen,
Jaakko Aromaa, Satu Jokela ja Maritta Uusitalo ja kolme EI-ääntä: Mervi
Ylihonko, Petra Mäensivu ja Heikki Huhtaluoma. Aulis Vehmasto poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn aikana ennen äänestystä klo 18:26.
Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Lisätietoja antaa

Kuntayhtymäjohtaja Jaana Männikkö, puh. 044 577 3100, etunimi.sukunimi@eposa.fi
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