1 (2)
OYS ensihoito 27.12.2021

ENSIHOITOASEMIEN VÄLISET SIIRTYMISET
1.1.2022 ensihoito
Matkat korvataan KVTES liite 16 mukaisesti
2§
2 mom.
Jos viranhaltijalle/työntekijälle on määrätty pysyväisluonteinen toimipaikka ja matkasta asunnosta muuhun
ensimmäiseen työpisteeseen tai vastaavasti viimeisestä työpisteestä asunnolle aiheutuu em. toimipaikalle
matkustamista suurempia kustannuksia, kustannusten erotus korvataan matkustamiskustannuksia koskevien
määräysten mukaan.
Mikäli toimipaikka siirretään tilapäisesti niin, että työmatkakustannukset vakinaisesta asunnosta uuteen
toimipaikkaan ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan, korvataan
matkakustannukset tavanomaisia matkakustannuksia ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.
Työmatkakustannuksia korvattaessa pysyväisluonteisena toimipaikkana pidetään sitä toimipaikkaa, jossa
viranhaltija/ työntekijä vakituisesti työskentelee tai ellei tällaista ole, sitä, jossa hän useimmiten työskentelee,
noutaa työmääräykset, säilyttää työvälineitään tai jota muilla vastaavilla perusteilla voidaan pitää hänen
pääasiallisena toimipaikkanaan. Mikäli useat toimipaikat ovat edellä sanotuilla perusteilla samanarvoisia, pidetään
näistä vain yhtä matkakustannuksia korvattaessa pysyväisluonteisena toimipaikkana.
Asemien väliset siirtymiset
Vahvistettuun työvuorotaulukkoon on suunniteltu työvuoro muulle asemalle kuin pystyväisluonteiselle
asemapaikalle, alkaa ja päättyy työvuoro työvuorotaulukkoon merkityltä asemalta. Aloitusaseman määrittää
yksikkötunnus, siis mille asemalle kyseinen yksikkö on määritelty. Työnantaja korvaa matkakustannukset
tavanomaisen työmatkan ylittävältä osuudelta. Matkaan käytettävää aikaa ei lueta työajaksi.
Esimerkki 1.
Ensihoitajan pysyväisluonteinen asemapaikka on Utajärvi, mutta hän tekee suunnitellusti
työvuoroja Vaalaan ja Muhokselle. Työvuoro alkaa klo 8 ja päättyy työvuorotaulukkoon sijoitetulla
asemille ja työnantaja korvaa siirtymistä Vaalaan ja Muhokselle aiheutuvan työmatkakustannusten
erotuksen.
Kun työvuoro sijoittuu muulle asemalle kuin vahvistetussa työvuorotaulukossa on merkitty, alkaa ja päättyy
työvuoro pystyväisluonteiselta asemalta. Mikäli alueen valmiuden ylläpito sallii, voidaan ensihoitoyksikkö laittaa
taukotilaan niin kauaksi aikaa, kun työntekijä siirtyy pysyväisluonteiselta asemalta työnsuorittamispaikalle ja
siirtyy takaisin pysyväisluonteiselle asemalle (Kejon/päivystävän esihenkilön suostumus). Vaihtoehtoisesti
lähtevän vuoron työntekijää voidaan pyytää jäämään ylityöhön, siihen saakka kunnes uusi työntekijä on saapunut
asemalle, sekä vuoron päätyttyä pyytää lähtevää työntekijää jäämään siihen saakka, kunnes työvuoro päättyy.
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Halutessaan työntekijä voi aloittaa työvuoron tilapäisesti sijoitetulta asemalta, jos esim koti sijaitsee lähempänä
kyseistä asemaa, ja jälleen työvuoron päätyttyä matkustaa kyseiseltä asemalta suoraan kotiin, ilman että kiertää
pysyväisluonteisen aseman kautta. Tässä tilanteessa työvuoro alkaa työvuorotaulukkoon merkittynä aikana.
Esimerkki 2.
Ensihoitajan pysyväisluonteinen asemapaikka on Ylivieska, hänen työpanoksensa tarvitaan
tilapäisesti Oulaisissa. Työvuoro alkaa klo 8 Ylivieskassa ja hän siirtyy työaikana Oulaisiin ja takaisin
Ylivieskaan. Ensisijaisesti siirtymät tulee suorittaa ensihoidon ajoneuvolla, mikäli se on
käytettävissä, muutoin työntekijälle korvataan siirtymistä aiheutuva työmatkakustannukset
Ylivieska - Oulainen - Ylivieska väliltä.
Jos työntekijä asuu Oulaisissa voi hän halutessaan matkustaa suoraan Oulaisten asemalle ja
päättää työvuoron Oulaisiin, ilman että kiertää Ylivieskan kautta. Tällöin ei synny korvattavaa
matkaa, koska pysyväisluonteisen aseman ja kodin välinen matka on pidempi.

Muuta
Asemasiirroilla työntekijä voi halutessaan kuljettaa henkilökohtaisia varusteita mukanaan tai hän käyttää sijaisille
tarkoitettuja suojavaatteita. Haasteen aiheuttavat turvakengät, joita sijaisvarusteissa ei ole nyt saatavilla.
Tammikuussa 2022 asemilla ei ole sijaisille turvakenkiä saatavissa, jolloin turvakengät tulee siis kuljettaa
mukanaan siihen saakka, kunnes niitä saadaan hankittua.
Tammikuun 15 päivän jälkeen tehdään arviointi ohjeen toimivuudesta.
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