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31 §
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 31 §

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 12.2.1997
allekirjoittaneet suosituksen päihdeasioiden käsittelemisestä kunnallishallinnossa.
Suosituksessa mukaan ”Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, tuottavan ja hyvin toimivan työyhteisön kehittämiseksi sekö
työelämän laadun parantamiseksi kunnallishallinnossa suositellaan toteutettavaksi suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä päihdeohjelmaa. Päihdeohjelma sisältää sekä ennalta ehkäisevät toimenpiteet että hoitoonohjauksen.”
Suosituksen tarkoituksena on, että kunnat ja kuntayhtymän valmistelevat suosituksen pohjalta oman paikallisen päihdeohjelmansa.
Työterveyshuolto on yhteistyössä LLKY:n päihdehuollosta vastaavan
sosiaalityöntekijän kanssa valmistellut liitteenä olevan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman, jonka työsuojelutoimikunta on kokouksessaan 12.10.2010 hyväksynyt ja päättänyt
esittää päihdeohjelman edelleen henkilöstöjaostolle ja johtokunnalle
hyväksyttäväksi.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän päihdeohjelman ja esittää
sen edelleen johtokunnalle hyväksyttäväksi.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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32 §
Paikallinen virka- ja työehtosopimus tuloksellisuuden paranemiseen perustuvan paikallisen järjestelyerän jakamisesta 1.9.2010
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 32 §

Pöytäkirjantarkastus:

Tuloksellisuuserä on mukana kaikissa liikelaitoskuntayhtymässä
käytössä olevissa virka- ja työehtosopimuksissa vuosille 2010-2011.
Alla on yhteenveto sopimusmääräyksistä sopimuksittain:
•

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2010-2011
- erän suuruus 0,7 %,
- lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön
palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta
- erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden
edellyttämällä tavalla
- työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopimuksen piirissä oleville

•

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 20102011
- erän suuruus 0,7 %,
- lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön
palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta
- erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden
edellyttämällä tavalla
- työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopimuksen piirissä oleville

•

Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 2010-2011
- erän suuruus 0,7 %,
- lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön
palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta
- erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden
edellyttämällä tavalla
- työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopimuksen piirissä oleville

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
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Henk.jaosto 32 §, jatkoa (2)
• Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 20102011
- erän suuruus 0,7 %,
- lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvan henkilöstön
TTES: 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta palkkasummasta
- erä käytetään em. henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden
edellyttämällä tavalla
- työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille sopimuksen piirissä oleville
Tuloksellisuuden paranemiseen perustuvan paikallisen järjestelyerän
1.9.2010 jakamista on käsitelty paikallisneuvottelussa 25.10.2010.
Paikallisneuvottelussa hyväksyttiin yksimielisesti työnantajan esitys siitä, että Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja sopijajärjestöt
sopivat paikallisesti 1.9.2010 tuloksellisuuteen perustuvan paikallisen
järjestelyerän jakamisesta.
Järjestelyerä jaetaan koko liikelaitoskuntayhtymän henkilöstölle osallistumisesta liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseen vuosien
2009 ja 2010 aikana.
Käynnissä olevissa toiminnan kehittämishankkeissa ja toiminnan uudelleenorganisoinnissa on merkittävät mahdollisuudet tuottavuuden
parantamiseen. Tuloksellisuuteen ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä tavoitteita on asetettuna palvelualueiden ja ydinprosessien tuloskorteissa vuosittain.
Laadittavan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella tuloksellisuuserä jaetaan koko henkilöstölle 0,7 %:n suuruisena korotuksena tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
Korotus tulee vakinaisen henkilöstön lisäksi myös 1.9.2010 palvelussuhteessa olleille sijaisille ja sen jälkeen palvelussuhteeseen tulleille
yhtäjaksoisuuden alusta lukien.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy paikallisneuvottelun tuloksen ja päättää, että tuloksellisuuserä jaetaan koko henkilöstölle 0,7
%:n suuruisena korotuksena tehtäväkohtaisiin palkkoihin kaikilla
LLKY:ssä käytössä olevilla sopimusaloilla.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta / Jaosto
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33 §
Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen muuttaminen/hälytysraha
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 33 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja seuraavat henkilöstöjärjestöt neuvottelujärjestöjen edustajina: TNJ ry/Super, Kunta-alan
Unioni ry/JYTY ry, Kunta-alan Unioni ry/JHL ry sekä Tehy:n Kauhajoen ammattiosasto ry ovat vuonna 2008 tehneet paikallisen virka- ja
työehtosopimuksen hälytysrahasta.
Paikallisneuvottelussa 25.10.2010 on käsitelty paikallissopimuksen
muuttamista siten, että hälytysraha laajennetaan koskemaan myös tilanteita, joissa työntekijä joutuu työnantajan pyynnöstä keskeyttämään
työvuorosuunnittelun mukaisen työvuoron ja tulemaan saman vuorokauden sisällä eri työvuoroon.
Paikallisneuvottelu esittää hälytysrahasopimuksen laajentamista siten,
että vuoron keskeyttämisestä ja saman vuorokauden sisällä eri työvuoroon tulemisesta maksetaan 30 euron suuruinen hälytysraha.
Paikallissopimus liitteenä.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan paikallisen hälytysrahaa koskevan virka- ja työehtosopimuksen muutoksen.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
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34 §
Paikallinen virka- ja työehtosopimus pitkistä työvuoroista
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 34 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Teuvan osasto 1
muuttaa ESBL –bakteerin aiheuttaman remontin vuoksi vuokratiloihin
Kristiinankaupunkiin. Osastolla työskentelevästä hoitohenkilöstöstä
suurin osa siirtyy toiminnan mukana Kristiinankaupunkiin. Pidentyvien
työmatkojen vuoksi henkilökunta on esittänyt osastonhoitajalle että he
olisivat halukkaita ns. tuplavuorojen tekemiseen.
Paikallisen virka- ja työehtosopimuksen laadintaa on käsitelty paikallisneuvottelussa 25.10.2010. Paikallisneuvottelussa hyväksyttiin liitteenä oleva paikallinen sopimus seuraavilla edellytyksillä:
- Noin kahden kuukauden kuluttua sopimuksen soveltamisen
aloittamisesta pidetään seurantapalaveri, johon osallistuu henkilöstön, henkilöstöjärjestöjen ja työnantajan edustajia.
- Seurantapalaverin jälkeen tehdään ratkaisuja siitä voidaanko
sopia työntekijän kanssa esim. vuoden ajaksi pitkistä työvuoroista.
Paikallissopimus koskee Superin ja Tehyn jäsenistöä, sopimusluonnos
on esityslistan liitteenä.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy liitteenä olevan paikallisen pitkiä työvuoroja koskevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto
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35 §
Terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmän uudistaminen ja tehtäväkohtaisten palkkojen määrittely
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 35 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palveluksessa olevista
lääkäreistä Kauhajoen toimipisteessä toimivat ovat olleet ns. omalääkärijärjestelmän ja väestövastuuseen perustuvan palkkauksen piirissä.
Hyväksytyn palkkojen harmonisointiohjelman mukaan väestövastuu on
ollut tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa toimipisteissä/ulottaa koskemaan
kaikkia terveyskeskuslääkäreitä.
Lääkärit ovat kuitenkin esittäneet, että väestövastuu purettaisiin palkkausjärjestelmästä vaikka käytännön toimintaa voitaisiin kuitenkin jatkaa aluemallilla.
Liikelaitoskuntayhtymällä on ollut vaikeuksia lääkärien rekrytoinnissa
ja yhtenä mahdollisena kilpailuvalttina on valmisteltu palkkausjärjestelmän uudistamista.
Työnantaja on esittänyt sopijajärjestölle paikallisneuvottelun käymistä
lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamisesta hyväksytystä harmonisointiohjelmasta poiketen seuraavasti:
• Lääkärien väestövastuu puretaan palkkauksen osalta, toimintaa
jatketaan kuitenkin alueittain.
• Väestöosa ja henkilökohtaiset lisät siltä osin kuin ne eivät ole
hyväksytyn paikallissopimuksen (lisätietona) mukaisia, siirretään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.
• Jos henkilökohtaisten lisien vähimmäismäärä jää vajaaksi, muu
osa jaetaan tasakorotuksena kokeneille, nuorten lääkärien tutorointia tekeville lääkäreille (ei ylilääkäreille/apulaisylilääkäreille,
joilla huomioitu tehtäväkohtaisessa).
• Ajalle 1.11.2010-31.7.2010 käytetään henkilökohtaisten lisien
laskentaperusteena lokakuun 2010 palkkatietoja.
• Perustyöaika lääkäreillä väestövastuun purkamisen jälkeen on
37 h/vko.
• Jatkossa lääkärisopimuksen mukainen henkilökohtaisten lisien
tarkastelu tehdään vuosittain elokuussa (talousarviopohja) ja
pohjana käytetään saman vuoden toukokuun palkkatietoja
Paikallisneuvottelu lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamisesta
jouduttiin siirtämään, uusi neuvotteluaika on 1.11.2010. Lisätietona
työnantajan tämänhetkinen esitys paikallisneuvottelun pohjaksi.
Palkkausjärjestelmän uudistaminen vaatii myös terveyskeskuslääkärien tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleenmäärittelyn. Esityslistan lisä-
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Henk.jaosto 35 § (jatkoa 2)
tietona on valmistelun ja alueella tehtyjen vertailujen perusteella laadittu esitys terveyskeskuslääkärien hinnoittelukohtaisista ja myös kokemukseen/työn vaativuuteen perustuvista uusista tehtäväkohtaisista
palkoista.
Johtajan ehdotus: Paikallisneuvottelun mukainen tulos esitetään
henkilöstöjaostolle kokouksessa.
Käsittely: Työnantajan ja JUKO:n välisessä paikallisneuvottelussa
1.11.2010 on käsitelty esittelytekstin mukainen työnantajan esitys
terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmän uudistamisesta.
Paikallisneuvottelun valmistelussa ja palkkausuudistusta valmisteltaessa on käytetty liitteen mukaisia tehtäväkohtaisia palkkoja.
Paikallisneuvottelu hyväksyi yksimielisesti työnantajan esityksen.
Johtajan muutettu ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä paikallisneuvottelun tuloksen/esittelytekstin mukaisen terveyskeskuslääkärien palkkausjärjestelmän uudistamisen sekä vahvistaa liitteen mukaisen terveyskeskuslääkärien tehtäväkohtaisen palkkauksen
1.11.2010 ja henkilökohtaisten lisien jakoperusteet ajalle 1.11.201031.7.2011.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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36 §
Paikallinen virkaehtosopimus päivystävälle lääkärille maksettavasta päiväaikaisen päivystyksen päivystyskorvauksesta Kauhajoen terveyskeskuksessa
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 36 §
Jos Kauhajoen terveyskeskuslääkärien väestövastuu puretaan palkkauksesta, jää palkkauksesta pois myös päiväaikaiset käyntipalkkiot,
jotka ovat olleet osa väestövastuulääkärin palkkausta. Päiväaikaisen
päivystyksen järjestäminen on viime aikoina ollut hankalaa mm. useiden lääkärien osa-aikaisesta työajasta johtuen ja em. syystä työnantaja on esittänyt paikallisneuvottelua paikallisen virkaehtosopimuksen
laatimisesta koskien perustyö perustyöajan päivystävälle lääkärille
maksettavasta päivystyskorvauksesta Kauhajoen terveyskeskuksen
päivystyspisteessä.
Työnantaja on esittänyt paikallisneuvottelulle, että päiväaikaisesta päivystyksestä Kauhajoen terveyskeskuksessa maksetaan erillinen 120
€:n suuruinen peruskorvaus/päiväaikainen päivystysvuoro. Päiväaikainen päivystys jaetaan kahteen vuoroon 8-12 ja 12-16. Päiväaikaisen
päivystyksen ajalta ei makseta käyntipalkkioita, normaalit toimenpidepalkkiot maksetaan. Päivystyksen peruskorvaus maksetaan toteutuman mukaisesti.
Päivystyskorvaussopimus koskee vain liikelaitoskuntayhtymään virkasuhteessa olevia lääkäreitä.
Paikallisneuvottelu lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamisesta
jouduttiin siirtämään, uusi neuvotteluaika on 1.11.2010.
Johtajan ehdotus: Paikallisneuvottelun mukainen tulos esitetään
henkilöstöjaostolle kokouksessa.
Käsittely: Käydyssä paikallisneuvottelussa on tarkennettu työnantajan
esityksen perusteluita, eli päiväaikaisen päivystyskorvauksen perusteena ovat Kauhajoen terveyskeskuksessa väestövastuulääkäreille
maksetut päiväaikaisen päivystyksen käyntipalkkiot, n. 64 000 euroa
vuodessa. Kun väestövastuujärjestelmä puretaan palkkauksesta, jäävät nämä käyntipalkkiot pois lääkärien palkkausrakenteesta ja ovat täten käytettävissä esim. päiväaikaisen päivystyksen päivystyskorvaukseen, jonka toivotaan lisäävän ns. ei-toivottujen vuorojen kiinnostavuutta.
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Henk.jaosto 36 § (jatkoa 2)
Paikallisneuvottelussa hyväksyttiin aiemmin maksettujen väestövastuujärjestelmään liittyvien käyntipalkkioiden muuttamisesta työnantajan
esityksen mukaisesti päiväaikaisen päivystyksen erilliskorvaukseksi
esittelytekstin mukaisesti.
Johtajan muutettu ehdotus: Henkilöstöjaosto hyväksyy paikallisneuvottelun tuloksen ja päättää, että:
• Päiväaikaisen päivystyksen kiinnostavuuden lisäämiseksi päiväaikaisesta päivystyksestä Kauhajoen terveyskeskuksessa
maksetaan erillinen 120 €:n suuruinen peruskorvaus/päiväaikainen päivystysvuoro.
• Päiväaikainen päivystys jaetaan kahteen vuoroon 8-12 ja 1216.
• Päiväaikaisen päivystyksen ajalta ei makseta käyntipalkkioita,
normaalit toimenpidepalkkiot maksetaan.
• Päivystyksen peruskorvaus maksetaan toteutuman mukaisesti.
• Päivystyskorvaussopimus koskee vain liikelaitoskuntayhtymään
virkasuhteessa olevia lääkäreitä.
• Päivystyskorvauksesta laaditaan erillinen paikallinen virkaehtosopimus.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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37 §
Sosiaalityöntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 37 §

Johtokunnan päätöksen 14.4.2009 § 74 mukaan henkilöstöjaosto
päättää seuraavista asioista:
1. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä koskevat asiat kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi
nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen
suostumuksella;
2. Virka- ja työehtosopimuksen yleistä soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat siltä osin kuin ne on jätetty työnantajan harkintaan;
3. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen;
4. Keskitettyjen palkkaratkaisujen täytäntöönpano;
5. Henkilöstöasioiden yleisohjeiden antaminen.
Erillistä päätöstä siitä mikä viranomainen tekee päätökset koko henkilöstöryhmää koskevista tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastamisesta
tilanteessa joka ei liity rekrytointiin tai sopimuskorotuksiin, ei ole erikseen tehty.
Vuoden 2010 aikana pätevien sosiaalityöntekijöiden rekrytointi on vaikeutunut huomattavasti. Vuoden 2011 osalta on jo tiedossa huomattava henkilöstömenetys, joka koskettaa nimenomaan päteviä sosiaalityöntekijöitä.
Rekrytoinnin helpottamiseksi olisi tarpeen tarkastella sosiaalityöntekijöiden palkkausta ja kohdentaa työnantajan harkinnanvarainen tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus tähän ryhmään.
Tässä vaiheessa tehtävällä tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastuksella
ei aiheuteta vahinkoa työn vaativuuden arvioinnille.
Valmistelun perusteella esitetään sosiaalityöntekijöiden tehtäväkohtaisiksi palkoiksi 1.11.2010 alkaen:
- sosiaalityöntekijä 2 800 € (aik. 2 655,52 €)
- johtava sosiaalityöntekijä 3 250 € (aik. 3 111,94 €)
- sosiaalipalvelujen johtaja 4 500 € (aik. 4310,38 €).

Pöytäkirjantarkastus:

Lautakunta / Jaosto

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivämäärä

Johtokunnan henkilöstöjaosto

02.11.2010

Sivu

Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä sosiaalityöntekijöiden tehtäväkohtaisiksi palkoiksi 1.11.2010 alkaen:
- sosiaalityöntekijä 2 800 € (aik. 2 655,52 €)
- johtava sosiaalityöntekijä 3 250 € (aik. 3 111,94 €)
- sosiaalipalvelujen johtaja 4 500 € (aik. 4310,38 €).
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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38 §
Hoidon ja hoivan palvelualueen eräiden työyksiköiden tehtäväkohtaisten
palkkojen tarkistaminen
Valmistelija / lisätiedot: henkilöstöpäällikkö Katri Heikkilä, puh. 040 5700 907,
sähköposti; etunimi.sukunimi@llky.fi

Henk.jaosto 38 §

Johtokunnan päätöksen 14.4.2009 § 74 mukaan henkilöstöjaosto
päättää seuraavista asioista:
1. Virka- ja työehtosopimuksen tekemistä koskevat asiat kunnallisen
työmarkkinalaitoksen valtuutuksen nojalla ja sopimuspalkkaiseksi
nimetyn viranhaltijan palkasta sopimisesta työmarkkinalaitoksen
suostumuksella;
2. Virka- ja työehtosopimuksen yleistä soveltamista ja täytäntöönpanoa koskevat asiat siltä osin kuin ne on jätetty työnantajan harkintaan;
3. Virka- ja työehtosopimusten mukaisten paikallisneuvottelujen käyminen;
4. Keskitettyjen palkkaratkaisujen täytäntöönpano;
5. Henkilöstöasioiden yleisohjeiden antaminen.
Erillistä päätöstä siitä mikä viranomainen tekee päätökset koko henkilöstöryhmää koskevista tehtäväkohtaisten palkkojen tarkastamisesta
tilanteessa joka ei liity rekrytointiin tai sopimuskorotuksiin, ei ole erikseen tehty.
Vuoden 1.1.2010 oli ns. Tehy –pöytäkirjaan perustuen hoidon ja hoivan palvelualueella jaettavana paikallinen järjestelyerä, joka kohdentui
vain Tehyn jäsenille. Uudessa KVTES: ssa ei vastaa erää ollut henkilöstölle jaettavissa.
Tehyn järjestelyerän jakaminen pöytäkirjan mukaisesti aiheutti tilanteen, jossa samassa työpaikassa ja samaa työtä tekevillä työntekijöillä
voi olla eri suuruinen tehtäväkohtainen palkka. Kunnallinen työmarkkinalaitos on yleiskirjeessään 5/2010 kiinnittänyt kuntatyönantajien
huomiota siihen, että mikäli perusteettomia palkkaeroja 1.2.2010 keskitetysti kohdennetun samapalkkaisuuserän jälkeen edelleen ilmenee,
palkkaeron poistaminen on pyrittävä hoitamaan paikallisesti.
Palkkaerojen poistaminen suunniteltiin yleiskirjeen mukaisen valmistelun yhteydessä toteutettavaksi työn vaativuuden arvioinnin yhteydessä, mutta arviointi on vasta alussa ja tulee kestämään vielä lähes koko
vuoden 2011 ajan.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 27.9.2010 antanut tuomion työsuhdetta koskevassa riidassa, jossa kanteen aiheena on nimenomaan
ollut se, että Tehy-pöytäkirjan perusteella on samasta työstä maksettu
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Henk.jaosto 38 § (jatkoa 2)
työntekijöille erisuuruista palkkaa. Kanne on nostettu yhdenvertaisuuslain perusteella ja kanteen perusteissa on todettu että työnantaja maksaa samasta työstä eri palkkaa lainvastaisesti vakaumuksen ja mielipiteen, ammattiliittoon järjestäytymisen vuoksi.
Annetun tuomiolauselman mukaan työnantaja on kyseisessä tapauksessa velvoitettu korvaamaan työntekijälle palkkasaatava joka on syntynyt siltä osin kuin KVTES:n alaiselle työntekijälle on maksettu pienempää palkkaa kuin Tehy-pöytäkirjan perusteella Tehyn jäsenenä
olevalle työntekijälle.
Koska liikelaitoskuntayhtymällä ei ole ollut vuonna 2010 käytettävissä
erityistä määrärahaa palkkaerojen poistamiseen ja työn vaativuuden
arviointi valmistuu vuoden 2011 aikana, olisi tarkoituksenmukaista
tehdä erillinen päätös niiden työyksiköiden henkilöstön tehtäväkohtaisista palkoista, joissa ns. Tehy –eroa on syntynyt.
Tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistaminen parantaa henkilöstön tasapuolista kohtelua ja palkkaharmonisointi Tehy-eroja koskien
on joka tapauksessa tehtävä kohtuullisessa ajassa.
Liikelaitoskuntayhtymässä kyse on melko pienistä eroista, joten niiden
kustannusvaikutusten perusteella ei ole aiheellista lykätä tehtäväkohtaisten palkkojen yhdenmukaistamista.
Henkilöstövaihdosten yhteydessä palkkatasoon muodostuu ilman yhtenäistämistä lisää eroavaisuuksia, sillä järjestelyerän perusteella päätetyt korotukset eivät koske henkilöstöä joka ei ole ollut ko. erän jaon
aikana palvelussuhteessa tai on ollut, mutta määräaikaisena.
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää vahvistaa seuraavat työyksiköiden ja työtehtävien tehtäväkohtaiset palkat 1.11.2010 alkaen:
- osastonhoitaja 2 477,50 €
- vastaanoton tiimivastaava 2195,28 €
- sairaanhoitaja (asiantuntija/esim. muisti, diabetes, astma)
2180,08 €
- sairaanhoitaja, Kauhajoki akuuttiosasto 2 148,21 €
- sairaanhoitaja, kotihoito 2 148,21 €,
- sairaanhoitaja, vastaanotto 2 148,21 €
- sairaanhoitaja, Teuva osasto I, 2129,81 €,
- hammashoitaja, 1914,72 €
Tällä päätöksellä ei alenneta tehtäväkohtaisia palkkoja.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
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39 §
Tiedoksi merkittävät asiat
Henk.jaosto 39 §
Kunnallinen työmarkkinalaitos/14.6.2010/Yleiskirje 14/2010/ Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2010-2011 noudatetaan myös
Tehy ry:n jäseniin
Kunnallinen työmarkkinalaitos/17.6.2010/Yleiskirje 15/2010/ Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen
Kunnallinen työmarkkinalaitos/28.6.2010/Yleiskirje 16/2010/ Vuoden
2010 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset
Johtajan ehdotus: Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi.
Henkilöstöjaoston päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.
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Muut asiat
Henk.jaosto 40 §

.
Todettiin, että muita asioita ei ollut.
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