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Johtotiimi 5.10.2011
Valmistelija kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh. 08-5875 6122
Oulunkaaressa on neuvoteltu paikallisesta virka- ja työehtosopimuksen kutsurahan maksamisesta
paikallisneuvotteluissa
1.9.2011
ja
päästy
paikallissopimukseen
29.9.2011.kutsurahan maksamisesta KVTES:istä poikkeavasti.
KVTES:n luku III § 24 Hälytysraha: ”Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan 7,57 euronhälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet on
määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä. Kutsun
pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista. Mikäli
työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työhön saapumista, hälytysrahaa ei makseta. Viranhaltijalle/ työntekijälle maksetaan vähimmäiskorvaus
hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkakuluista.”
Sopimuksen tarkoitus
Hälytysrahan (ja ns. kutsurahan) maksamisesta KVTES:istä (luku III, §24) poikkeavasti.
Paikallissopimuksella halutaan taata ammattitaitoisen ja osaavan hoitohenkilökunnan
saaminen työvuoroon tilanteissa, joissa asiakas-/potilas-/työntekijäturvallisuus on selkeästi uhattuna, eikä asiakkaan/potilaan hoitoon muuten saada riittävän kokenutta, osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa.
Sopimuksen voimassaoloaika
Sopimus tulee voimaan 12.10.2011 ja se on määräaikainen, kestäen vuoden sopimuksen
allekirjoittamispäivästä; allekirjoitus tapahtuu yhtymähallituksen hyväksyttyä sopimuksen.
Sopimus voidaan irtisanoa pääsopimuksen mukaisella kolmen kuukauden irtisanomisajalla.
Sopimusehdot
Paikallista sopimusta sovelletaan Oulunkaaren sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualojen
työntekijöihin ja viranhaltijoihin. Kutsurahaa voidaan maksaa myös kuntayhtymän toisen
työyksikön henkilöstöön kuuluvalle, jos henkilöstöä ei ole saatavilla omasta yksiköstä ja
kutsurahan ehdot täyttyvät.
Työhön saapumisesta aiheutuvasta häiriöstä maksetaan KVTES:n III luvun 24 §:n mukainen arkisin 40 euron suuruinen ja viikonloppuisin ja arkipyhisin sekä kesä-elokuussa 50
euron suuruinen hälytysraha, mikäli viranhaltija/työntekijä kutsutaan (hälytetään) työnantajan toimesta työhön vapaa-aikanaan hänen poistuttuaan työpaikalta ilman, että hänet
on määrätty olemaan varalla tai että hänelle on etukäteen ilmoitettu tällaisesta työstä.
Kutsun pitää edellyttää enintään viiden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön saapumista.
Mikäli työhön kutsu tapahtuu enintään tuntia ennen työvuoroluettelon mukaista työhön
saapumista, hälytysrahaa ei makseta.

Soveltamisohje: viikonloppu alkaa perjantaina klo 18.00 ja päättyy maanantaina klo 7.00;
hälytys tapahtuu ko. ajanjaksolla olevaan vuoroon.
Viranhaltijalle/työntekijälle maksetaan vähimmäiskorvaus hälytysluonteisen työn edellyttämistä matkakuluista.
Mikäli tilanteessa tarvitaan välitöntä/enintään kahden tunnin kuluessa tapahtuvaa työhön
saapumista ja työhön saapuminen tapahtuu työntekijän/viranhaltijan vapaa-päivänä, kutsuraha maksetaan korotettuna; suuruus arkisin 50 euroa ja viikonloppuisin ja arkipyhisin
sekä kesä-elokuussa 60 euroa.
Kutsuraha 40 euroa maksetaan lisäksi, mikäli työnantajan edustaja pyytää työntekijää
jäämään pakottavissa tilanteissa työvuoronsa päätteeksi seuraavaan työvuoroon, joka
kestää vähintään viisi tuntia.
Yli säännöllisen työajan tehty työ korvataan KVTES:n ja muiden voimassa olevien sopimusten mukaan.
Yksikön toiminnasta vastaava henkilö arvioi tilanteen ja kriteerien täyttymisen ehdot kussakin tapauksessa erikseen. Kutsurahan vaikutukset (tehdyt/toteutuneet töihin kutsut) ja
kustannukset tilastoidaan ensimmäiseltä sopimusvuodelta.
Esityslistan liitteenä paikallissopimukset
Esitys (kyj):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 12.10.2011
Esityslistan liitteenä paikallissopimukset.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat paikalliset sopimukset kutsurahan maksamisesta. Paikallinen sopimus tulee voimaan 12.10.2011 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Liitteet nro 2, 3, 4 ja 5.
Merkittiin, että kehitysjohtaja Anu Vuorinen oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

YhtHall § 171

10.10.2012

Järjestöjen kanssa on neuvoteltu paikalliset sopimukset kutsurahan maksamisesta. Sopimus tulee voimaan 13.10.2012 ja se on määräaikainen, kestäen vuoden sopimuksen allekirjoittamispäivästä. Sopimuksiin on tehty ainoastaan teknisluontoisia korjauksia edellisiin

sopimuksiin verrattuna.
Esityslistan liitteenä paikallissopimukset.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat paikalliset sopimukset kutsurahan maksamisesta.
Paikallinen sopimus on voimassa 13.10.2012-12.10.2013.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Liitteet n:o 7-8.

YhtHall § 210

9.12.2013

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 19.11.2013 päättänyt esittää yhtymähallitukselle
paikallisen sopimuksen hyväksymistä toistaiseksi voimassa olevana.
Esityslistan liitteenä paikallissopimus.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kutsurahan maksamisesta toistaiseksi voimassa olevana.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Liite n:o 1.

Yhtymähallitus 27.11.2019
Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 29.10.2019 päättänyt esittää yhtymähallitukselle
päivitetyn paikallisen sopimuksen hyväksymistä toistaiseksi voimassa olevana.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kutsurahan maksamisesta toistaiseksi voimassa olevana.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Liite 4.

