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VASTAUS VALITUKSESSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN
Kuntayhtymä vaatii, että hallinto-oikeus hylkää valittajan valituksen ja pysyttää voimassa
valituksen kohteena olevan päätöksen.
PERUSTEET
Selostus asiasta
Ylilääkäri on lähettänyt kuntayhtymälle 18.1.2022 päivätyn kirjelmän, jossa ylilääkäri on
esittänyt kokonaispalkan muuttamista tehtäväkohtaiseksi palkaksi sekä syntyneiden
ylitöiden korvaamista rahana. Alustavan arviolaskelman mukaan vuosien 2020 – 2021
ylityökorvaukset olivat noin 40 000 euroa (tunti tunnista ilman korotuksia).
Yhtymähallitus päätti 25.1.2022 § 19 suorittaa kertyneitä ylityökorvauksia rahana noin
40 000 euroa.
Valittaja on vaatinut oikaisua yhtymähallituksen päätökseen 25.1.2022 § 19.
Yhtymähallitus on hylännyt valittajan oikaisuvaatimuksen valituksen kohteena olevalla
päätöksellä. Oikaisuvaatimuksen hylkäämisen perusteena oli se, että yhtymähallitus oli
voinut päättää suorittaa säännöllisen työajan ylittäviltä työtunneilta arviolaskelmaan
perustuvan määrän noin 40 000 euroa. Koska tässä tapauksessa työaikakorvausten
suorittaminen
perustui
toimivaltaisen
viranomaisen
kohtuullisuusarvioon,
yhtymähallitus on voinut päättää kohtuulliseksi hyväksyä suoritettavaksi 40 000 euron
työaikakorvaukset vuosilta 2020-2021.
Ylilääkärille varattiin tilaisuus tulla kuulluksi ja lausua kirjallisesti oikaisuvaatimuksessa
esitetyistä vaatimuksista ennen oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Ylilääkäri halusi tulla
kuulluksi suullisesti ja häntä on kuultu suullisesti yhtymähallituksen kokouksessa
valituksen kohteena olevan asiakohdan käsittelyn yhteydessä.
Valituksessa esitetystä vaatimuksesta
Ylilääkäri kuuluu kuntayhtymän johtoryhmään. Hänen virkasuhteessaan sovelletaan
kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen III
luvun 1 §:n mukaan tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan yleisen kunnallisen virka- ja
työehtosopimus KVTES:n työaikaluvusta (III luku) muun ohella 21 §:ä.1
Ylilääkärin kanssa ei ole solmittu työ- tai johtajasopimusta. Ylilääkärin virkamääräyksen
13.1.2020 lisätietoja koskevassa kohdassa on maininta: ”KVTES III luku § 21 johtava
asema. Kokonaispalkka sisältäen tehtäväkohtaisen palkanosan ja lisät”.
KVTES:n III luvun 21 §:n 2 momentin mukaan työaikakorvauksia ei suoriteta
kuntayhtymän johtoryhmän jäsenelle, jollei kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen
harkitse sitä kohtuulliseksi.2

https://www.kt.fi/sopimukset/laakarit/2020-2021/tyoaika/sovellettavat-maaraykset
https://www.kt.fi/sopimukset/kvtes/2020-2021/luku-3-tyoaika/saannollisen-tyoajan-ylittaminen-jatyoaikakorvaukset
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Työaikakorvauksen suorittaminen ylilääkärille on ollut yhtymähallituksen harkinnassa,
vaikka lain tai KVTES:n määräykset eivät ole velvoittaneet työaikakorvauksen
suorittamiseen. Valituksen kohteena olevassa päätöksessä yhtymähallitus on katsonut
työaikakorvauksen maksamisen kohtuulliseksi ylilääkärin kirjelmässä esitetyn
työmäärän ja muun selvityksen perusteella. Työaikakirjanpidon mukaan ylilääkärillä oli
säännöllisen työajan ylittäviä työtunteja ajalla 13.1.2020 - 31.1.2022 yhteensä 863,5
tuntia. Työtuntien määrää on selvitetty oheismateriaalilla yhtymähallitukselle ennen
valituksen kohteena olevan päätöksen tekoa. Yhtymähallitus on käynyt läpi liitteenä 4
olevan tuntikertymän yhteenvedon ennen valituksen kohteena olevaa päätöstä.
Arviolaskelman perusteella suoritetun 40 000 euron korvauksen määrä perustui
ylilääkärin tavanomaiseen korottamattomaan tuntipalkkaan eikä siihen ole sisältynyt
ylityön korotusosia.
LIITTEET
Hallinto-oikeus on pyytänyt kuntayhtymää toimittamaan päätöksen perusteena olleet
asiakirjat sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat. Valituksen kohteena olevaa päätöstä
tehtäessä yhtymähallituksessa on käyty läpi seuraavat asiakirjat ennen päätöksentekoa:
1. Ylilääkärin 18.1.2022 kirje
2. Ylilääkärin virkamääräys
3. Yhtymähallituksen päätös 25.1.2022 § 19 (toimitettu hallinto-oikeudelle valituksen
liitteenä)
4. Ylilääkärin tuntikertymän yhteenveto
5. Ilmoitus kuulemismahdollisuudesta ylilääkärille 21.4.2022
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