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Henkilöstöpalvelut

PAIKALLINEN SOPIMUS
MIKKELIN KAUPUNGIN SEUDULLISEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MIKKELIN PALVELUTUOTANTOYKSIKÖN PALVELUKSESSA TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄREIDEN PUHELINPÄIVYSTYS

1 § Sopimuksen lähtökohdat
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen lautakunta on kokouksessaan 1.10.2015
päättänyt seudullisenlääkäreiden puhelinpäivystyksen aloittamisesta. Puhelinpäivystyksen piiriin kuuluvat Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kunnat toimintaalueina kotihoidot, tavalliset ja tehostetut palvelutalot, vanhainkodit, sairaalaosastot
(lukuun ottamatta akuuttiosastoja) sekä ryhmä- ja perhekodit.
Lääkärien puhelinpäivystyksen tavoitteena on ensisijaisesti mahdollistaa asiakkaiden
kotihoito ja ehkäistä tarpeettomat päivystyskäynnit.
2 § Sopimuksen soveltaminen
Sopimusta sovelletaan kaikkiin Mikkelin kaupungin palveluksessa oleviin lääkäreihin,
lukuun ottamatta hammaslääkäreitä.
3 § Toiminnan toteuttaminen ja palkkion maksaminen
Tämän sopimuksen piiriin kuuluviin lääkäreihin sovelletaan sekä paikallista sopimusta
Mikkelin kaupungin seudullisen sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikön palveluksessa työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta että kunnallista lääkärivirkaehtosopimusta 2014 – 2016 seuraavin poikkeuksin:
·

päivystysjakso on 1 – 7 päivän mittainen päivystysajaksi katsotaan maanantai - perjantai klo 16.00 – 22.00 sekä viikonloppuna lauantai - sunnuntai klo 9.00 – 22.00 sekä arki- ja muina vapaa/juhlapyhinä (esim. uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai, vappu,
juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, jouluaatto) klo 9.00 – 22.00

·

päivystysviikkojen jaosta päättää koordinaattori. Koordinaattorina toimii kotihoidon ylilääkäri.

Puhelinpäivystyksestä maksetaan:
päivystysaika

yleislääkäri

maanantai - perjantai
lauantai - sunnuntai
arkipyhinä ja juhlapyhien aattoina

35,00 €/tunti
40,00 €/tunti
45,00 €/tunti

erikoislääkäri tai yli 7 vuotta
työskennellyt yleislääkäri
40,00 €/tunti
45,00 €/tunti
50,00 €/tunti

Korvaukseen kuuluu kaikki puhelimitse annettava konsultaatio.
Toimenpidepalkkioita ei makseta.
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4 § Sopimuksen voimassaoloaika
Tämä paikallinen sopimus on voimassa määräajan 1.4.2016 alkaen 31.12.2016 saakka. Toimintaa arvioidaan sekä tuotannollisista että taloudellisesta näkökulmasta. Tarvittaessa sovitaan muutoksista.
5 § Sopimuksen hyväksyminen
Sopimus on hyväksytty yksimielisesti. Tämä sopimus on laadittu kahtena samansisältöisenä kappaleena, yksi kummallekin osapuolelle.
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