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LS 2014–2016 3. painoksen tekstimuutokset 
 
tummennettu teksti = tekstimuutos 
yliviivattu teksti = teksti on poistettu 
normaali teksti = teksti ennallaan 
 
 
YLEINEN OSA  

I  SOVELTAMISALA 

------- 

2 § Sopimuksen soveltaminen 

------- 

3 mom. Sopimuksen liitteet ja niiden soveltamisalat 

 

Liite nro 

 

Soveltamispiiri 

 

Määräykset 
1 
Terveys- 
keskuksen 
lääkärit 

 
Terveyskeskuksessa 
a) perinteisessä perusterveydenhuollon 
järjestelmässä työskentelevät  
lääkärit ja  
b) omalääkärinä toimivat. 
c) työterveyshuollon lääkärit 

Soveltamisohje 
Ks. jäljempänä 3 § omalääkäreitä koske-
vien määräysten soveltamisedellytyksistä 

 
Palkkahinnoittelut 
Väestöosa * 
Säännöllisen työajan toi-
menpidepalkkiot 
/omalääkärin päiväajan 
toimenpidepalkkiot 
Kliinisen lisätyön  
palkkiot ** 
Vastaanottotoiminnan  
käyntipalkkiot * 
Liite sisältää erillisen  
toimenpideluettelon. 
* omalääkärit 
** muut kuin omalääkärit 

2 
Terveys- 
keskuksen 
hammas-
lääkärit 

 
Terveyskeskuksessa  
työskentelevät hammaslääkärit. 

 
Palkkahinnoittelu 
Säännöllisen työajan  
Toimenpidepalkkiot 
Kliinisen lisätyön ja vapaa-
aikana suoritetun ensiapu-
käynnin käyntipalkkiot 
Työpaikkapäivystyksen  
korvaukset 
Osa-aikatyötä tekevän 
kliinisen lisätyön palkkiot 
Korvaus vapaa-aikana 
suoritetusta ensiapu-
käynnistä 
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Liite nro 

 

Soveltamispiiri 

 

Määräykset 
Liite sisältää erillisen  
toimenpideluettelon. 

3 
Sairaala-
lääkärit 

 
Erikoissairaanhoidossa sekä  
terveyskeskuksen ylläpitämässä  
erikoissairaanhoidossa toimivat  
lääkärit.  

Soveltamisohje  
Liitettä sovelletaan sairaanhoitopiireissä, 
erityishuoltopiireissä ja kansanterveyslain 
voimaanpanolain 4 §:n nojalla terveyskes-
kuksen toiminnassa käytettäväksi siirre-
tyissä erikoislääkärijohtoisissa sairaalois-
sa (ks. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
yleiskirjeet C 4/1981 ja C 18/1981) työs-
kenteleviin.  
Liitettä sovelletaan viimeksi mainittuja 
sairaaloita vastaavassa laajuudessa myös 
erikoislääkärijohtoisissa Pieksämäen ja 
Raahen aluesairaaloissa, Jokilaakson ja 
Honkaharjun sairaaloissa sekä sairaala 
Lapponiassa työskenteleviin. 

 
Palkkahinnoittelu 
Lääkärintodistus- ja  
lausuntopalkkiot 
Yliopistollisen sairaalan  
sivuviranhaltijat 

4 
Sairaala-
hammas-
lääkärit 

 
Erikoissairaanhoidossa työskentelevät 
rajoittamattoman laillistuksen laillistetut 
omaavat hammaslääkärit. 
 

 
Palkkahinnoittelu 
Säännöllisen työajan ja 
kliinisen lisätyön 
toimenpidepalkkiot 
Kliinisen lisätyön käynti-
palkkiot 
Yleisen osan ja liitteen 3 
eräiden määräysten sovel-
taminen 
Liitettä 3 vastaavat muut  
määräykset 
Liite sisältää erillisen  
toimenpideluettelon. 

5 
Kunnalliset 
eläinlääkärit 

 
Kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa 
työskentelevät laillistetut eläinlääkärit.  
 
Liitteen 2 §:n ja 4 §:n määräyksiä sovelle-
taan myös määräaikaisina eläinlääkäreinä 
toimiviin laillistamattomiin eläinlääkäreihin. 

 
Palkkahinnoittelu  
Kunnallinen eläinlääkäri-
taksa 
Vapaapäiväjärjestelyt 
Päivystyskorvaukset 
Liitteeseen kuuluu  
erillinen Kunnallinen  
eläinlääkäritaksa. 
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3 § Liitteen 1 omalääkärinä toimivien lääkärien erityismääräysten  
soveltamisedellytykset 

Soveltamisala 

Liitteessä 1 määrättyjä omalääkäreitä koskevia erityismääräyksiä sovelle-
taan väestövastuiseen perusterveydenhuoltoon osallistuvien, yleislääkärin 
oikeuden/erikoislääkärin oikeuden omaavien laillistettujen lääkärien palve-
lussuhteen ehtoihin, mikäli jäljempänä kohdissa 1–3 sanotut seuraavat 
edellytykset täyttyvät: 

Liitteen omalääkäreitä koskevia määräyksiä voidaan soveltaa myös laillis-
tettuihin lääkäreihin, joilla ei ole yleislääkärin oikeutta. 

1 Lääkärille on määrätty henkilökohtainen vastuuväestö, jonka peruster-
veydenhuollon palveluista hän kunnallisen viranomaisen määräämällä ta-
valla vastaa. Ennen kuin päätetään lääkärikohtaisista vastuuväestöistä tai 
niitä koskevista merkittävistä muutoksista, neuvotellaan asiasta asian-
omaisten lääkärien kanssa. 

2 Lääkärin henkilökohtaisesta vastuuväestöstä on selvitettävissä perusvas-
tuuväestö, jolla tarkoitetaan niitä lääkärin vastuuväestöön kuuluvia potilai-
ta, jotka käyvät terveyskeskuksen lääkärin vastaanotolla vähintään kolme 
kertaa kalenterivuodessa. 

3 Lääkärille määrätyn velvoitteen mukaan vastuuväestöön kuuluva henkilö 
pääsee hänelle osoitetun väestövastuulääkärin hoitoon, so. saa yhteyden 
lääkäriin ja tämän ohjeet hoidon asianmukaisesta järjestämisestä, pää-
sääntöisesti lääkärin seuraavana työpäivänä, kuitenkin viimeistään kol-
men päivän kuluessa siitä, kun hän lääkärin tavoittamiseksi otti yhteyttä 
terveyskeskukseen. 

Huomautus 

Kiireellistä apua tarvitsevan potilaan tulee saada asianmukainen 
hoito välittömästi. 

Soveltamisohje 

1 Omalääkärijärjestelmä  

Omalääkärijärjestelmän järjestämisestä ja toteuttamisesta, seuraa-
misesta ja arvioinnista sekä lääkärikohtaisten vastuuväestöjen 
muodostamisesta ja muuttamisesta on tarkempia ohjeita sopija-
osapuolten yhteisesti laatimassa omalääkärioppaassa (Opas oma-
lääkärijärjestelmän kehittämiseen, 2. painos, Kunnallinen työmark-
kinalaitos, 2009. Oppaan päivitetty 2. painos on julkaistu vain verk-
kojulkaisuna ja on löydettävissä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 
internetsivuilta www.kt.fi/Ajankohtaista/Julkaisut)  

Omalääkäreitä koskevia virkaehtosopimusmääräyksiä sovelletaan 
kaikkiin terveyskeskuksen palveluksessa oleviin laillistettuihin lääkä-
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reihin, mikäli edellä sanotut edellytykset täyttyvät. Liitteen sovelta-
misen kannalta ei ole merkitystä lääkärin virkanimikkeellä. 

Laillistettujen lääkärien, palvelussuhteen ehdot voidaan määritellä 
paikallisesti joko omalääkäreinä toimivien lääkärien erityismääräyk-
sien mukaisesti tai muiden kuin omalääkäreinä toimivien lääkärien 
määräysten mukaisesti. Kumpia määräyksiä sovelletaan, riippuu 
lääkärin palvelussuhteen pituudesta ja tavasta osallistua väestövas-
tuiseen toimintaan. Lääketieteen opiskelijoiden palvelussuhteen eh-
dot määräytyvät muiden kuin omalääkäreinä toimivien lääkärien 
määräysten mukaisesti, ellei paikallisesti toisin sovita. 

2 Palkkauksen osat omalääkärijärjestelmässä 

Omalääkärien palkkaus muodostuu jäljempänä 7 §:ssä todetusta 
varsinaisesta palkasta (tehtäväkohtainen palkka, väestöosa, työko-
kemuslisä henkilökohtainen lisä ja mahdollinen määrävuosilisä) se-
kä suoriteperusteisista korvauksista, joita ovat käynti- ja toimenpi-
depalkkiot. Lisäksi ovat käytettävissä yleiset yksilön tai ryhmän pal-
kitsemista koskevat lisät. Päivystyskorvaukset määräytyvät samalla 
lailla kuin muillakin terveyskeskuksen lääkäreillä. Palkkauksesta, ks. 
omalääkäriopas. 

3 Vastuuväestön koko ja muun työn määrä 

Jokaisen omalääkärin vastuuväestön koko määritellään tapauskoh-
taisesti arvioimalla mahdollisimman objektiivisesti vastuuväestön 
työllistävä vaikutus ja muuhun työhön keskimäärin kuluva aika. 
Esim. lähtökohtana voidaan pitää 2 000 henkilön rakenteeltaan mo-
nipuolista vastuuväestöä ja keskimäärin yhden viikkotyöpäivän työ-
panosta vastaavaa muun työn määrää.  

4 Osittaisen virkavapaan vaikutus omalääkäreitä  
koskevien erityismääräysten soveltamiseen 

Väestövastuisen toiminnan luonne huomioon ottaen omalääkäreitä 
koskevia erityismääräyksiä on tarkoitettu sovellettavaksi pääasiassa 
täyttä työaikaa tekeviin lääkäreihin (vertailukohtana muut kuin oma-
lääkäreinä toimivat lääkärit), mutta sitä voidaan soveltaa myös osa-
aikaisesti työskenteleviin (esim. osittainen hoitovapaa). Vaikka oma-
lääkärille ei voida myöntää virkavapaata osasta työaikaa (työaikaa 
ei määrätty sopimuksessa), hänet voidaan vapauttaa joistakin virka-
tehtävistä/osasta virkatehtäviä työaikaa tarkemmin määrittelemättä. 
Omalääkärin palkkaus määrätään tällöin harkinnalla suhteutettuna 
jäljelle jääviin tehtäviin ja työmäärään. Jos osa-aikajärjestely toteu-
tetaan esim. puolittamalla vastuuväestö, maksetaan tehtäväkohtai-
sesta palkasta 50 % ja väestöosa määräytyy uuden pienemmän 
vastuuväestön perusteella. Palkan tarkempi määrittelytapa riippuu 
kuitenkin aina osa-aikatyön kulloisistakin toteuttamistavoista. Jos 
lääkärille ei määrätä henkilökohtaista vastuuväestöä olleenkaan, 
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palkkaus määräytyy muiden kuin omalääkärinä toimivia lääkäreitä 
koskevien määräysten mukaan. 

3 §  Omalääkäreitä koskeva siirtymämääräys 

Omalääkäreitä koskevat sopimusmääräykset ovat voimassa sosiaali- 
ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen voimaantuloon saakka. 
LS 2014–2016 yleisessä osassa ja liitteessä 1 olevia omalääkäreitä 
koskevia sopimusmääräyksiä voi noudattaa siihen saakka. 

-------  
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II PALKKAUS 

5 § KVTES:n palkkausluvun sovellettavat määräykset 

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n palkkausluvun  
(II luku) ja siihen sisältyvien liitteiden seuraavia määräyksiä: 

 

KVTES  

pykälä 

 

KVTES 

asia 

 

Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta 

1 § 
 

Viranhaltijan oikeus  
palkkaan 

 

2 § Palkkaukseen liittyviä  
keskeisiä peruskäsitteitä 

 

4 § Osa-aikaisen palkka Ei sovelleta omalääkäreihin eikä eläinlää-
käreihin, joiden säännöllistä työaikaa ei 
ole sopimuksessa määrätty, ks. yleisen 
osan 3 §:n soveltamisohje 4 ja 14 §. 
Sivuviroissa entisten palkkausperusteiden 
noudattaminen 
Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 
28 §:ssä tarkoitettujen yliopistollisten sai-
raaloiden sivuviranhaltijoiden palvelussuh-
teen ehdot määräytyvät liitteen 3 4 §:n 
mukaan vastaavasti kuin päävirkaisen 
sairaalalääkärin tai -hammaslääkärin. 

5 § Varsinainen palkka 
(sisältää pöytäkirjamerkintä-
nä määrävuosilisän ja syrjä-
seutulisän  
säilymisestä) 

Omalääkärien varsinainen palkka (muun 
kuin vuosiloman ajalta), ks. yleisen osan 
7 §. 

Liitteisiin 1–4 kuuluvien varsinainen palkka 
palkallisen virkavapaan ajalta, ks. yleisen 
osan 8 §. 

Eläinlääkärin työkokemuslisän laskenta-
palkka, palkka palkallisen virkavapaan, 
koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta ks. 
yleisen osan 9 §. 

Sopimuksen piiriin kuuluvan vuosiloma-
palkka ja lomarahan laskentaperuste, ks. 
yleisen osan 10 §. 

Eläinlääkärin mahdollinen määrävuosilisä 
määräytyy 15.1.2000 voimassa  
olleen sopimuksen mukaan. 

6 § Palkkausjärjestelmä  
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KVTES  

pykälä 

 

KVTES 

asia 

 

Poikkeukset KVTES:n soveltamisesta 

7 § Palkkahinnoittelu  
(peruspalkka) 

Sopimuksen piiriin kuuluvien tehtävä-
kohtaiset peruspalkat (palkkahinnoittelu) 
on määrätty tämän sopimuksen liitteissä  
1–5 ja yleisen osan 6 §:ssä. 

8 § Palkkahinnoittelun ulkopuoli-
set viranhaltijat/työntekijät 

Ks. palkkahinnoitteluliitteiden omat  
soveltamisohjeet palkkahinnoittelun  
ulkopuolisista. 

9 § Tehtäväkohtaisen  
palkan määrittely ja perus-
palkan/tehtäväkohtaisen pal-
kan alentaminen puuttuvan 
koulutuksen vuoksi 

Ks. alla oleva soveltamisohje. Sopimuk-
sen palkkahinnoitteluissa on täydentäviä 
lisäohjeita tehtäväkohtaisen palkan mää-
rittelystä. 

10 § Olennainen muutos  
tehtävissä 

 

11 § Henkilökohtainen lisä  Ks. henkilökohtaisen lisän vähimmäismää-
rää koskeva määräys yleisen osan 11 § ja 
soveltamisohjeet. 

12 § Työkokemuslisä Ks. eläinlääkärien työkokemuslisän las-
kentapalkka eräissä tapauksissa tämän  
sopimuksen yleisen osan 9 §:n 1 mom.  

13 § Tulospalkkio  

14 § Kertapalkkio  
15 § Rekrytointilisä  
16 § Kielilisä  
17 § Työnantajan edustajan palk-

ka 
 

18 § Palkanmaksu  
19 § Palkan laskeminen  

kalenterikuukautta  
lyhyemmältä ajalta  

Omalääkäreillä ja Eläinlääkäreillä, joiden 
säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa 
määrätty, osakuukauden palkka määräy-
tyy päiväpalkkana, ks. yleisen osan 7 §:n 
2 momentin soveltamisohje ja liitteen 5 
1 §:n soveltamisohjeen kohta 5.1.  

20 § Työnantajan saatavan  
kuittausoikeus 

 

21 § Palkka virantoimituksesta 
pidättämisen ajalta 
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Soveltamisohje 

------- 

Esim. omalääkärien tulospalkkion maksuperuste voi olla lääkäri-
ryhmän toteuttaman väestövastuullisen perusterveydenhuollon ja 
tarkoituksenmukaisen hoidon porrastuksen tavanomaista tuloksek-
kaammaksi kehittäminen. Tulospalkkion suuruus voi ryhmän jäsen-
ten kesken vaihdella riippuen ryhmän jäsenen työpanoksesta. Tu-
lospalkkion myöntäminen harkitaan vuosittain. Lääkäriryhmän saa-
vuttamia tuloksia tulee arvioida kokonaisuutena. Tuloksellisuus voi 
ilmetä mm. siten, että väestövastuullinen toiminta kattaa laajassa 
mitassa myös alueen avosairaanhoidon palvelutarpeen (terveys-
keskuksen tarjoamat palvelut kysynnän kanssa tasapainossa), pal-
velujen saatavuus kokonaisuudessaan on erinomainen ja odotus-
ajat vähäiset, päivystyspotilaiden määrä on olennaisesti alentunut 
siitä, mitä se oli ennen väestövastuullisen toiminnan aloittamista, ja 
hoitokustannukset ovat hallitut. 

6 § Kasvatus- tai ja perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu  
1.3.2014 ja 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin  
oikeutta, peruspalkka  

 

 

 

7 § Omalääkärin varsinainen palkka, päiväpalkka ja tuntipalkka  
(muun kuin vuosiloman ajalta) 

1 mom. Varsinainen palkka 

Omalääkärin varsinainen palkka on omalääkärille liitteen 1 perusteella 
määrätty tehtäväkohtainen palkka ja väestöosa, työkokemuslisä, henkilö-
kohtainen lisä ja KVTES:n palkkausluvun 5 §:n pöytäkirjamerkinnässä 
tarkoitettu mahdollinen määrävuosilisä. 

2 mom. Päiväpalkka 

Päiväpalkka saadaan jakamalla lääkärin varsinainen palkka kalenterikuu-
kauden kalenteripäivien lukumäärällä. 

Soveltamisohje 

Määräys tulee sovellettavaksi silloin, kun palkka maksetaan vain ka-
lenterikuukauden osalta esimerkiksi sen vuoksi, että virkasuhde al-
kaa tai päättyy kesken kuukautta taikka lääkäri on palkattomalla vir-
kavapaalla osan kuukautta.  

 1.3.2014 1.1.2015 1.1.2016 

L0KASVNL 4 461,59 4 474,97 4 492,87 
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Koska sopimuksessa ei ole määrätty lääkärin säännöllistä työaikaa, 
sijaisen palkkaus määrätään vajaalta kalenterikuukaudelta aina päi-
väpalkkana eikä tuntipalkkana riippumatta sijaisen palvelussuhteen 
pituudesta. 

3 mom. Tuntipalkka 

Omalääkärin tuntipalkka saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 
160. 

------- 

11 § Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä  

KVTES:n palkkausluvun 11 §:ssä tarkoitettuja henkilökohtaisia lisiä tulee 
olla kunnassa/kuntayhtymässä käytössä vuositasolla liitteittäin tarkastel-
tuna 

1 terveyskeskuksen lääkäreillä ja hammaslääkäreillä vähintään 3,5 % 
ja 

2 sairaalalääkäreillä ja sairaalahammaslääkäreillä vähintään 1,5 % 

laskettuna tehtäväkohtaisten palkkojen vuotuisesta yhteismäärästä, jolloin 
tehtäväkohtaisen palkan yhteismäärään otetaan tässä tapauksessa mu-
kaan myös mahdolliset omalääkärien väestöosat. 

------- 
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 III TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET 

12 § KVTES:n työaikaluvun sovellettavat määräykset 

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n työaikaluvun  
(III luku) seuraavia määräyksiä: 

KVTES 
pykälä 

KVTES 
asia 

Poikkeukset KVTES:n  
soveltamisesta 

1 § Työajan tehokkaan käy-
tön periaate 

 

3 § Työaikamääräyksistä  
poikkeaminen 

 

4 §:n  
2 mom. 

Eräitä erityistilanteita  

13 § Vuorokauden ym.  
alkaminen 

 

19 § ja  
20 §:n 1 ja  
2 mom. 

Epämukavan työajan  
korvaukset 

KVTES:ssa määrättyjä korvauksia ei suori-
teta päivystykseen määrätylle eikä liitteessä 
tarkoitettua kliinistä lisätyötä tekevälle, ks. 
erikseen määräykset liitteissä. 

21 ja 22 § Työaikakorvausten ylei-
set suorittamisedellytyk-
set ja rajoitukset 

 

23 § Johtavassa tai  
itsenäisessä asemassa 
olevien työaikakorvauk-
set 

Johtavassa tai itsenäisessä asemassa ole-
valle suoritetaan päivystyksestä ja kliinises-
tä lisätyöstä liitteissä määrätyt korvaukset, 
ks. jäljempänä 16 §. 

25 §:n 1 ja 
3–5 mom. 

Tuntipalkan laskeminen 
sekä raha- ja vapaa-
aikakorvausten suorit-
tamisajankohta 

Ks. vapaa-aikakorvausten työaikakorvaus-
ten suorittamisajankohtaa koskevat poikke-
usmääräykset yleisen osan 22 § ja 23 § 
sekä omalääkärien tuntipalkan jakaja ylei-
sen osan 7 §:n 3 mom. 

29 § Työajan tasoittumis-
järjestelmä 

Ks. lisäksi työaika-asiakirjoja  
koskeva 20 §:n määräys jäljempänä. 
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13 § Säännöllinen työaika 

1 mom. Määräyksen soveltamisrajoitus 

Tämän pykälän määräystä ei sovelleta omalääkäreihin eikä muihin eläin-
lääkäreihin kuin kokopäivätoimisiin hygieenikkoihin. 

------- 

14 § Liitteen 1 omalääkärin tavoitettavuusaika 

Omalääkärin tulee olla hänelle määrätyn vastuuväestön tavoitettavissa 
päivittäin lukuun ottamatta lauantai- ja sunnuntaipäiviä sekä tämän sopi-
muksen yleisen osan 13 §:n 3 momentissa mainittuja arkipyhiä ja aatto-
päiviä. 

Soveltamisohje 

Ks. mm. tavoitettavuudesta ja työsuunnitelman tekemisestä yleisen 
osan soveltamisohjeliitteen 1 kohta 6.2. 

15 § Päivystykseen liittyviä keskeisiä peruskäsitteitä lääkärisopimuksessa  

Pöytäkirjamerkintä 

1.3.2014–31.12.2014 noudatetaan LS 2012–2013 yleisen osan 15 
§:n määräyksiä.  

1 mom. Päivystyksen yleismääritelmä 

------- 

Terveydenhuollon päivystys on kiireellistä hoitoa ja hoidon arviointia, jota 
ei voida siirtää ilman hengenvaaraa tai merkittävää terveydellistä haittaa. 
(Ks. terveydenhuoltolaki (1326/2010) 50 § ja päivystysasetus (652/2013) 
(viittausmääräys).) 

------- 

Päivystysmääräyksiä sovelletaan myös terveyskeskuksen omalääkäriin, 
jonka työnantaja on määrännyt normaalin päiväajan työn ulkopuolella ta-
pahtuvaan päivystykseen. 

   ------- 

2 mom. Päivystysmuodot 
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------- 

Poikkeava työpaikkapäivystys 

Poikkeavalla työpaikkapäivystyksellä tarkoitetaan työpaikalla suoritetta-
vaksi määrättyä päivystystä, joka ei ole em. työpaikkapäivystystä. Poik-
keavassa työpaikkapäivystyksessä aktiivityön määrä on vähäinen (noin 
20–40%), mutta potilasturvallisuus ja/tai lainsäädäntö (esim. mielen-
terveyslaki (1116/1990) edellyttää poikkeuksellisesti työpaikalla oloa. 

------- 

16 § Päivystyksestä maksettavat korvaukset 

1 mom. Työpaikkapäivystyksen päivystyskorvaukset 

Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärille ja sairaalan hammaslääkärille 
maksetaan työnantajan määräämältä säännöllisen työajan lisäksi tehdyn 
työpaikkapäivystyksen tunnilta ja kultakin vapaamuotoisen päivystyksen 
ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen aktiivityötunnilta taulukon mukaisella 
kertoimella korotettu varsinaisesta palkasta laskettu tuntipalkka tai anne-
taan vastaava vapaa-aika. 

------- 

Terveyskeskuksen hammaslääkärille suoritetaan työpaikkapäivystyksestä 
korvaukset liitteen 2 mukaan. 

Pöytäkirjamerkintä 

LS 2014–2016 liitteen 2 5 § työpaikkapäivystyksen korvauksista on 
voimassa 31.12.2015 asti. 

Soveltamisohje 

------- 

Esimerkki arkipyhiä koskevista päivystyskorvauksista 

Arkipyhäkorvaukset suoritetaan kuten sunnuntaikorvaukset. 

Lääkäri päivystää loppiaisena. Loppiainen 6. tammikuuta on 
tiistai. 

Lääkärin päivystysrupeama alkaa tiistaina klo 9 ja kestää kes-
kiviikkoaamuun klo 8. 

Korvaukset menevät kuten viikonloppuna eli klo 22 asti kertoi-
mella 2,25 ja klo 22 alkaen klo 8 keskiviikkoaamuun asti ker-
toimella 3. 
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2 mom. Vapaamuotoisen päivystyksen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen pe-
ruskorvaukset 

------- 

Aktiivityöstä maksetaan 1 momentin mukainen korvaus tai annetaan vas-
taava vapaa-aika. Lisäksi maksetaan liitteissä 1–3 tarkemmin määri-
tellyt toimenpide-, lausunto- ja todistuspalkkiot. 

Terveyskeskuksen hammaslääkärin aktiivityön korvaukset, ks. liite 2. 

------- 

Soveltamisohje 

------- 

Peruskorvauksen suorittaminen 

------- 

Omalääkäreille, joiden säännöllistä työaikaa ei ole sopimuksessa 
määrätty, korvaukset maksetaan normaalin päiväajan toiminnan li-
säksi määrätystä päivystyksestä eli yleensä aikaisintaan klo 16.00 
lukien enintään seuraavaan aamuun klo 8.00 saakka tai viikonlop-
puisin. 

------- 

Pöytäkirjamerkintä (liite 1) 

------- 

Pöytäkirjamerkintä (liite 2) 

Työnantajan tulee seurata terveyskeskuksen hammaslääkärin 
työpaikalla tapahtuvan päivystyksen aktiivisuutta. Mikäli ham-
maslääkärille terveyskeskuksessa tapahtuvasta päivystyksestä 
LS:n 2007–2009 mukaan määräytynyt päivystyskorvaus (sis. 
peruskorvaukset, toimenpide- ja käyntipalkkiot ja takuupalkan) 
on suurempi kuin liitteen 2 5 §:n mukaan määräytyvä aktiivi-
päivystyksen korvaus ja ko. ajalta suoritettavat toimenpide- ja 
käyntipalkkioineen yhteensä, otetaan kuluvan sopimuskauden 
ajaksi käyttöön em. sopimuksen liitteen 2 5 §:n 2 momentin 
mukainen takuupalkka edellyttäen, että hammaslääkärin palve-
lussuhde jatkuu keskeytymättömänä samassa tai vastaavassa 
virassa. 

------- 
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17 § Lisä- ja ylityö  

------- 

3 mom. Muun ylityön määritelmä ja korvaus 

------- 

Soveltamisohje 

Kun kyseessä on liitteissä erikseen määrätty kliininen lisätyö, mää-
räytyvät lisä- ja ylityöajalta maksettavat korvaukset yksinomaan liit-
teiden erityismääräysten mukaan. Merkitystä ei ole sillä, että tehty 
työaika tällöin mahdollisesti ylittää edellä 3 momentissa määrätyn 
ylityökynnyksen. Vastaavasti suoritetaan päivystykseen määrätylle 
yksinomaan 16 §:n 1 momentin taulukossa ja terveyskeskuksen 
hammaslääkärille liitteessä 2 määrätyt päivystyskorvaukset siitä 
riippumatta, että päivystyksen aktiivityö muodostuisi tässä pykäläs-
sä tarkoitetuksi lisä- tai ylityöksi. Työaikakorvauksia suoritettaessa 
tarkastellaan siis liitteissä määrättyä lisätyötä, päivystystä ja tässä 
pykälässä tarkoitettua ns. muuta lisä-/ylityötä erikseen. 

------- 
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IV LEPOAJAT 

21 § Viikoittainen vapaa-aika 

------- 

Tätä määräystä sovelletaan soveltuvin osin myös terveyskeskuksen oma-
lääkäreihin, vaikka heidän säännöllistä työaikaansa ei ole sopimuksessa 
määrätty. 

------- 

23 § Vapaa-aikakorvausten suorittaminen 

------- 

2 mom. Jos suunniteltua vapaa-aikakorvausta ei ole voitu antaa em. määräajas-
sa, rahakorvaus maksetaan viimeistään vapaa-aikakorvauksen antami-
seen määrätyn ajan päättymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. 

Soveltamisohje 

------- 

Päivystysvapaata ansaitaan ja annetaan omalääkärinä toimivalle 
lääkärille vastaavasti kuin muuna kuin omalääkärinä toimivalle lää-
kärille. Esim. koko kalenteriviikon päivystysvapaa vastaa 37 päivys-
tysvapaatuntia. Päivystysvapaalta maksetaan palkka kuten viran-
toimitusajalta muutoinkin eli yleisen osan 7 §:n 1 momentin mukai-
nen varsinainen palkka. 

-------  
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YLEISEN OSAN SOVELTAMISOHJELIITE 1 

TYÖVUOROLUETTELOA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 
 

------- 

6.2 Terveyskeskuksen omalääkärit (työsuunnitelma) 

Sopimuksen yleisen osan 14 §:ssä määrätyllä lääkärin tavoitettavuudella 
tarkoitetaan asianmukaisesti järjestettyä päiväajan vastaanottoa. Lääkärin 
vastaanottoajasta, -paikasta ja tavoitettavuudesta samoin kuin muihinkin 
tehtäviin käytettävästä ajasta ja päivystyksestä laaditaan etukäteen työ-
suunnitelma. Työsuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon terve-
yskeskuksen muun henkilökunnan töiden ja työvuorojen tarkoituksenmu-
kainen järjestäminen väestövastuisen perusterveydenhuollon toiminnan 
toteuttamiseksi. Työsuunnitelmaa koskevat tarkemmat ohjeet antaa toimi-
valtainen kunnallinen viranomainen. 

Lääkärin työsuunnitelmaan merkitään päivittäin vastaanottotunteja vas-
taanottotoimintaa varten riittävästi, jotta lääkärin vastuuväestöön kuuluvat 
henkilöt pääsevät heille osoitetun omalääkärin hoitoon yleensä lääkärin 
seuraavana työpäivänä ja ainakin kolmen päivän kuluessa. Lisäksi vara-
taan riittävästi aikaa muita lääkärille kuuluvia tehtäviä varten. 

Vastaanottotoiminnan ja päivystyksen lisäksi lääkärille kuuluvia tehtäviä 
ovat mm. äitiys- ja lastenneuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto-, 
vuodeosasto- ja laitoshoito- sekä työterveydenhuoltotyöt, puhelinkonsul-
taatiot, kotikäyntitoiminta ja erikseen määrätyt hallinnolliset tehtävät. Lää-
kärille kuuluvan avosairaanhoidon vastaanottotyön, ehkäisevän työn ja 
muut tehtävät vahvistaa toimivaltainen kunnallinen viranomainen. 

-------  
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YLEISEN OSAN SOVELTAMISOHJELIITE 2 

LÄÄKÄRISOPIMUKSEN SOVELTAMISPIIRIÄ KOSKEVIEN 
MÄÄRITELMIEN SOVELTAMISOHJE 

Oikeudesta harjoittaa lääkärin, hammaslääkärin, erikoislääkärin ja 
erikoishammaslääkärin ammattia on säädetty laissa terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä (559/1994). Lain perusteella on annettu ase-
tus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) Jäljempänä tä-
hän lakiin viitataan nimellä ammattihenkilölaki ja asetukseen nimellä 
ammattihenkilöasetus. 

Alla on merkitty tarvittavilta osin sellaisen lain/asetuksen säädös-
numero, jolla ammattihenkilölakia/asetusta on muutettu. 

Suomessa ammatinharjoittamisoikeuden tai ammatinharjoittamislu-
van myöntää hakemuksesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto Valvira. 

Sopimuksenssa liitteissä on käytetty seuraavaa käsitteistöä: 

Laillistettu lääkäri 

– - Lääkäri, jolla on Suomessa suoritetun lääketieteen lisensiaatin tutkinnon jäl-
keen oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä. 

- Lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna lääkäri-
nä tai myönnetty vastaava ammatinharjoittamislupa muualla kuin Suo-
messa suoritetun koulutuksen perusteella 

 – Lääkäri, jolle Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä 
Valvira) on myöntänyt terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) perusteella oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna lääkä-
rinä tai vastaavan ammatinharjoittamisluvan muualla kuin Suomessa suoritetun 
koulutuksen perusteella. 

– Ammattihenkilölain Em. lain 46 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksessä 
tarkoitetut, jotka ovat olleet laillistettuja lääkäreitä lain voimaan tullessa 
1.7.1994,  ja joilla oli tuolloin oikeus harjoittaa itsenäisesti lääkärin am-
mattia Suomessa. 

– Sopimusta sovellettaessa rinnastetaan jäljempänä sanottu erikoislääkärin 
oikeuden omaava lääkäri laillistettuun lääkäriin, mutta ei päinvastoin. 

Erikoislääkärin oikeuden omaava lääkäri 

- Lääkäri, jolla Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella on ammatti-
henkilölain 4 §:n 2 momentissa (muutettu 1355/2014 ja 312/2011) tai 
30.4.2011 voimassa olleessa ammattihenkilölain 4 §:n 3 momentissa (muu-
tettu 1030/2000) tarkoitettu erikoislääkärin oikeus tai 31.12.2000 voimassa ol-
leessa 6 §:ssä tarkoitettu erikoislääkärin pätevyys, taikka jolle oli ammatti-
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henkilölain voimaan tullessa 1.7.1994 myönnetty erikoislääkärin oikeus (ks. 
em. lain 46 §:n 1 momentin siirtymäsäännös). 
 

- Lääkäri, jolla on oikeus harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna 
lääkärinä tai myönnetty vastaava ammatinharjoittamislupa muualla kuin 
Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella 

 
- Lääkäri, jolle Valvira on myöntänyt em. lain perusteella oikeuden harjoittaa 

erikoislääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä tai vastaavan ammatinharjoit-
tamisluvan muualla kuin Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella. 

Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK) 

Lääkäri, joka on suorittanut ennen 1.5.2011 perusterveydenhuollon lisä-
koulutuksen tai sen jälkeen yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja jolla on 
tällä perusteella oikeus toimia yleislääkärinä sosiaaliturvajärjestelmän pii-
rissä muussa EU-/ETA-maassa kuin Suomessa. 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään ammattihenkilölaissa 
(muutettu laeilla 1355/2014 ja 312/2011), ammattihenkilöasetuksessa 
(muutettu asetuksella 377/2011) sekä STM:n asetuksella erikoislää-
käri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen 
erityiskoulutuksesta (56/2015). 

Yleislääketieteen erityiskoulutuksesta säädetään terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetulla lailla (559/1994, jota muutettu lailla 312/2011) ja 
asetuksella (564/1994, jota muutettu asetuksella 377/2011). 

------- 

Lääketieteen opiskelija 

Ammattihenkilöasetuksen Terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun asetuksen (564/1994) 3 §:ssä ja 3 b §:ssä (muutettu 377/2011) sää-
detyt opinnot suorittanut, joka ao. säännöksen perusteella saa tilapäisesti 
toimia lääkärin tehtävissä lääkärin ammattia harjoittamaan oikeutetun lail-
listetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. 

------- 

Laillistettu hammaslääkäri 

------- 

– Hammaslääkäri, jolla on Suomessa suoritetun hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkinnon jälkeen oikeus harjoittaa hammaslääkärin 
ammattia laillistettuna hammaslääkärinä. Tätä sovelletaan hammas-
lääkäreihin, jotka ovat suorittaneet 1.8.2011 voimaan tulleen lainsäädän-
nön mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon. 

– Hammaslääkäri, jolle Valvira on myöntänyt terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain (559/1994) 1.5.2011 voimaan tulleen 4 §:n 1 
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momentissa sanotun oikeuden harjoittaa hammaslääkärin ammattia laillis-
tettuna hammaslääkärinä. Tätä sovelletaan hammaslääkäreihin, jotka 
ovat suorittaneet 1.8.2011 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisen 
hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon. 

- Hammaslääkäri, joka on hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon jäl-
keen suorittanut ammattihenkilölain 30.4.2011 saakka voimassa olleen 
4 §:n 2 momentissan mukaisen säädetyn, Valviran hyväksymän käy-
tännön palvelun, ja jolla on em. lain säännöksen perusteella oikeus har-
joittaa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna hammaslää-
kärinä. Tätä sovelletaan hammaslääkäreihin, jotka ovat suorittaneet en-
nen 1.8.2011 voimassa olleen lainsäädännön mukaisen hammaslääke-
tieteen lisensiaatin tutkinnon. 
 

- Hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammat-
tia laillistettuna hammaslääkärinä tai myönnetty vastaava amma-
tinharjoittamislupa muualla kuin Suomessa suoritetun koulutuksen 
perusteella 

 
– Hammaslääkäri, jolle Valvira on myöntänyt em. lain perusteella oikeuden harjoit-

taa hammaslääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna hammaslääkärinä tai vas-
taavan ammatinharjoittamisluvan muualla kuin Suomessa suoritetun koulutuksen 
perusteella. 

– Ammattihenkilölain Em. lain 46 §:n 1 momentin siirtymäsäännöksessä 
tarkoitetut, jotka ovat olleet laillistettuja hammaslääkäreitä ao. lain voi-
maan tullessa 1.7.1994, ja so. joilla oli tuolloin oikeus harjoittaa itsenäi-
sesti hammaslääkärin ammattia Suomessa. 

-------  
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Erikoishammaslääkärin oikeuden omaava hammaslääkäri 

– Hammaslääkäri, jolla on Suomessa suoritetun koulutuksen perusteel-
la ammattihenkilölain 4 §:n 2 momentissa (muutettu 1355/2014 ja 
312/2011) tai 30.4.2011 voimassa olleessa ammattihenkilölain 4 §:n 3 
momentissa (muutettu 1030/2000) tarkoitettu erikoishammaslääkärin oi-
keus tai 31.12.2000 voimassa olleessa 6 §:ssä tarkoitettu erikoishammas-
lääkärin pätevyys, taikka jolle oli ammattihenkilölain voimaan tullessa 
1.7.1994 myönnetty erikoishammaslääkärin oikeus (ks. em. lain 46 §:n 1 
momentin siirtymäsäännös). 

 Hammaslääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 4 §:n 2 momentissa (312/2011) tai 30.4.2011 voimassa olleessa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 momentissa 
(1030/2000) tarkoitettu erikoishammaslääkärin oikeus tai 31.12.2000 voi-
massa olleessa 6 §:ssä (559/1994) tarkoitettu erikoishammaslääkärin pä-
tevyys tai jolle oli em. lain voimaan tullessa 1.7.1994 myönnetty erikois-
hammaslääkärin oikeus (ks. em. lain 46 §:n 1 momentin siirtymäsään-
nös). 

– Hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa erikoishammaslääkärin 
ammattia laillistettuna hammaslääkärinä tai myönnetty vastaava 
ammatinharjoittamislupa muualla kuin Suomessa suoritetun koulu-
tuksen perusteella 

– Hammaslääkäri, jolle Valvira on myöntänyt em. lain perusteella oikeuden 
harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä 
tai vastaavan ammatinharjoittamisluvan muualla kuin Suomessa suorite-
tun koulutuksen perusteella. 

Osalaillistettu hammaslääkäri 

- Hammaslääkäri, jolla on Suomessa suoritetun koulutuksen perus-
teella ammattihenkilölain terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun lain 30.4.2011 saakka voimassa olleen 4 §:n 1 momentissa sanottu 
oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammattia toisen johdon tai valvonnan 
alaisena laillistettuna hammaslääkärinä. Tätä sovelletaan hammaslääkä-
reihin, jotka ovat suorittaneet ennen 1.8.2011 voimassa olleen lainsää-
dännön mukaisen hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon. 
 

- Hammaslääkäri, jolla on oikeus harjoittaa hammaslääkärin ammat-
tia toisen johdon tai valvonnan alaisena laillistettuna hammaslää-
kärinä tai vastaava ammatinharjoittamislupa muualla kuin Suomes-
sa suoritetun koulutuksen perusteella. 

Hammaslääkäri, jolle Valvira on myöntänyt em. lain perusteella oikeuden 
harjoittaa hammaslääkärin ammattia toisen johdon tai valvonnan alaisena 
laillistettuna hammaslääkärinä tai vastaavan ammatinharjoittamisluvan 
muualla kuin Suomessa suoritetun koulutuksen perusteella. 
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Määräykset laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta 
sisältyivät ammattihenkilöasetuksen 6 §:ään, joka on kumottu 
valtioneuvoston asetuksella 377/2011. Tämän asetuksen mu-
kaan kuitenkin hammaslääkäreihin, joiden suorittamaan tut-
kintoon ei ole sisältynyt kuuden kuukauden pituista syventä-
vää käytännön harjoittelua, sovelletaan 6 §:ää sellaisena kuin 
se oli tämän asetuksen tullessa voimaan. 

Em. osalaillistuksen tai ammatinharjoittamisluvan saaneet hammaslääkä-
rit ryhtyvät yleensä luvan jälkeen suorittamaan em. lain 4 §:n 
2 momentissa ja asetuksen 6 §:ssä säädettyä käytännön palvelua. 

------- 

Hammaslääketieteen opiskelija 

– Ammattihenkilöasetuksen Terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun asetuksen (564/1994) 3 a §:ssä tai 3 b §:ssä säädetyt opinnot (muu-
tettu 377/2011) suorittanut, joka ao. säännöksen perusteella saa tilapäi-
sesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia harjoit-
tamaan oikeutetun laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alai-
sena. 

– Opiskelija, joka on suorittamassa 1.8.2011 voimaan tulleen yliopistolain 
40 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaiseen tutkintoon sisältyvää syventävää 
käytännön harjoittelua. (laki yliopistolain muuttamisesta 315/2011) 

------- 

Erikoiseläinlääkäri 

Eläinlääkäri, joka täyttää eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun 
lain (29/2000) 42 §:ssä (29/2000) (42 §:ää muutettu laeilla 301/2006 ja 
1094/2007) ja erikoiseläinlääkärin tutkinnosta ja oikeudesta toimia eri-
koiseläinlääkärinä annetun asetuksen 6 §:ssä (275/2000) säädetyt edelly-
tykset. 

Eläinlääketieteen opiskelija 

Eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 7 §:ssä 
säädetyt opinnäytteet suorittanut, joka säännöksen perusteella saa har-
joittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia. (7 §:ää muutettu lailla 
301/2006) 
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LIITE 1 
TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIT   

1 a § Palkkahinnoittelu 1.3.2014 lukien 

Palkkahinnoittelutaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Lääkärin virkanimike/tehtävä Omalääkäri 
Peruspalkka, € 

Muu kuin  
omalääkäri 
Peruspalkka, € 

1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa  
olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   

L1VV2001 / L1TK2000 
4 296,16 

4 910,06 
4 929,70 

2  
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat 
terveyskeskuslääkärit   

Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva eri-
koislääkärin oikeus   

L1VV3001 / L1TK5100 
3 441,28 

4 328,99 
4 346, 31 

3 
Muut terveyskeskuslääkärit   

3.1 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen  
erityiskoulutus tai joka on toiminut yhteensä  
vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin  
virassa/tehtävässä   

L1VV3002 / L1TK5200 
2 896,60 

3 648,22 
3 662,81 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemus-
lisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kui-
tenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.   
3.2 
Laillistettu lääkäri 

  

L1VV4000 / L1TK6100 2 777,06 3 178,01 

3 190,72 
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Lääkärin virkanimike/tehtävä Omalääkäri 
Peruspalkka, € 

Muu kuin  
omalääkäri 
Peruspalkka, € 

4 
Lääketieteen opiskelija 

  

Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavas-
ta lääkärin virasta/tehtävästä riippumatta  

  

L1TK6200  – 2 494,92 
2 504,90 

Soveltamisohje 

------- 

4 Omalääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen 

Omalääkärin tehtäväkohtainen palkka on korvausta mm. ennaltaeh-
käisevästä työstä tai muista vastaavista vastuuväestön tarvitsemista 
palveluista, hallinnollisista tehtävistä yms. Kunkin omalääkärin teh-
täväkohtaista palkkaa määriteltäessä ja tarkistettaessa otetaan 
huomioon tehtävien vaativuus ja määrä KVTES:n palkkausluvun 9 
§:n mukaisesti (ks. myös tämän sopimuksen yleisen osan 5 §:n so-
veltamisohje). 

Kun siirrytään omalääkärijärjestelmään, määritellään kunkin oma-
lääkärin tehtäväkohtainen palkka uudelleen tämän liitteen puitteissa 
KVTES:n em. määräykset huomioon ottaen. 

------- 

2 § Omalääkärin palkan väestöosa 

Väestöosan suuruus määräytyy tämän sopimuksen yleisen osan 3 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun lääkärin perusvastuuväestön määrän ja 
laadun mukaan siten, että väestöosa on  

1.3.2014 alkaen 1,87–2,21 € kuukaudessa 

1.1.2015 alkaen 1,88–2,22 € kuukaudessa 

jokaista omalääkärin perusvastuuväestöön kuuluvaa henkilöä kohti. 

Lääkärille määrätyn vastuuväestön ja perusvastuuväestön määrä tarkiste-
taan vuosittain. 
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Soveltamisohje 

Väestöosa maksetaan lääkärin perusvastuuväestön avosairaanhoi-
dosta. Perusvastuuväestöön kuuluvaksi katsotaan jokainen sellai-
nen lääkärin vastuuväestöön kuuluva henkilö, joka käy terveyskes-
kuksen lääkärin vastaanotolla vähintään kolme kertaa kalenterivuo-
dessa. Sopimusmääräyksessä tarkoitettuihin perusvastuuväestön 
käynteihin lasketaan mukaan potilaan kaikki terveyskeskuksen lää-
kärissä käynnit ts. varsinaiset päiväajan vastaanottokäynnit, päivys-
tyskäynnit ja esim. neuvolassa suoritetut sairauskäynnit, so. lääkä-
rin avosairaanhoidon käynnit. Jos työterveydenhuolto on liitetty vä-
estövastuujärjestelmään, lasketaan käynneistä työterveyslääkärin 
luona mukaan varsinaiset sairaskäynnit. 

Kunkin lääkärin perusvastuuväestön suuruus (lukumäärä) tulee ote-
tuksi väestöosassa huomioon automaattisesti (euroa x perusvas-
tuuväestöön kuuluvat henkilöt). On kuitenkin perusteltua, että myös 
väestöosan euroa/henkilö vaihtelee lääkärikohtaisesti, koska näin 
tulee otetuksi huomioon erilaisten vastuuväestöjen luonteesta johtu-
va eri lailla työllistävä vaikutus (väestön ikärakenne, palvelujen käyt-
tötottumukset tms.). Em. voidaan ottaa huomioon väestöosan eu-
romäärää asteikon puitteissa harkittaessa tai esim. laskemalla kul-
lekin lääkärille painotettu euromäärä vastuuväestöön sisältyvien eri 
väestöryhmien yms. perusteella. Ks. lisäksi 4 §:n 1 momentin sovel-
tamisohjeen 1 kohta ja tämän sopimuksen yleisen osan 3 §:n sovel-
tamisohje. 

3 § Toimenpidepalkkiot 

1 mom. Toimenpiteiden korvaaminen 

Lääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana/omalääkärin päiväaikana 
ja päivystysaikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle lääkärille 
(muut kuin omalääkärit) kliinisenä lisätyönä suoritetuista terveyskeskuk-
sen lääkärin toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä 2 momentin 
korvaustaulukosta ilmenevät toimenpidepalkkiot. 

Soveltamisohje 

Toimenpidepalkkio maksetaan siitä riippumatta, missä toimenpide 
on tehty esim. vastaanotolla, vuodeosastolla tai neuvolassa. ja kuu-
luuko potilas esim. omalääkärin vastuuväestöön vai ei. 
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2 mom. Toimenpiteiden korvaustaulukko 1.3.2014 1.1.2016 lukien 

Palkkiot ja  
korvaukset 
 

Säännöllinen työ-
aika/omalääkärin 
päiväaika 

Kliininen lisätyö 
(muu kuin oma-
lääkäri) 

Työpaikka-
päivystys 

Poikkeava 
työpaikka-
päivystys  
ja vapaa-
muotoinen 
päivystys 

Toimenpideryhmät € € € € 

R 0 2,65 2,68     3,00 3,03  2,65 2,68  3,00 3,03  
R I, RU I, RR I 7,19 7,26  8,13 8,21  7,19 7,26  8,13 8,21 
R II, RU II, RR II 10,85 10,96  13,44 13,57  10,85 10,96  13,44 13,57 
R III, RR III 26,53 26,80  30,46 30,76 26,53 26,80 30,46 30,76 

3 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot  
(muut kuin omalääkärit) 

------- 

4 § Käyntipalkkiot 

1 mom. Omalääkärin vastaanottotoiminnan käyntipalkkiot 

Omalääkärille maksetaan päiväajan vastaanottotoiminnasta (muu kuin 
päivystysaika) käyntipalkkiot seuraavan korvaustaulukon mukaisesti. 

Käyntipalkkiot 1.3.2014 lukien  

Palkkiot ja korvaukset Omalääkäri (muu  
kuin päivystysaika) 

Käyntipalkkiot € 
Perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan käynti oman  
omalääkärin luona  

 
– 

Perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan käynti  
muun kuin oman omalääkärin luona 
1) potilaan oma omalääkäri on vuosilomalla, päivystys- 

vapaalla, virkavapaalla tai koulutukseen määrättynä 
2) muuna aikana 

 
 
1) 5,26–6,24 
 
2) – 

Muun kuin perusvastuuväestöön kuuluvan  
potilaan käynti omalääkärin luona  

 
5,26–6,24 

Lääkärin erillinen käynti potilaan luona, mikäli  
matka lääkärin vastaanottopaikasta potilaan kotiin on  
a) enintään viisi kilometriä 
b) yli viisi kilometriä 

 
 
a) 14,48 
b) 20,83 
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Soveltamisohje 

1 Omalääkärin käyntipalkkiot 

Käyntipalkkiot ovat korvausta muun kuin perusvastuuväestön avo-
sairaanhoidon käynneistä ja ne maksetaan vain vastaanottotoimin-
nasta, ei potilaan neuvola- yms. käynnistä.  

Palkkion suuruus määritellään asteikon puitteissa paikallisiin olo-
suhteisiin soveltuvasti. Väestöosaa ja päiväajan käyntipalkkioita on 
yleensä aina perusteltua tarkastella palkkauksellisena kokonaisuu-
tena siten, että niiden euromääriä voidaan tarvittaessa tarkistaa liit-
teessä sanottujen asteikkojen puitteissa puoleen ja toiseen mm. jär-
jestelmän vakiintumisen myötä tai kun lääkärikohtaisia vastuuväes-
töjä muutetaan taikka kun lääkärin vastuuväestössä esim. ikäraken-
teen muutosten seurauksena potilaskäyttäytyminen muuttuu. Erityi-
sen tärkeää po. harkinnanvaraisten palkkauselementtien tarkastelu 
yhdessä on väestövastuisen toiminnan alkuvaiheessa.  

2 Perusvastuuväestöön kuuluvan käynti 

Perusvastuuväestöön kuuluvien henkilöiden käynnistä lääkärin luo-
na ei pääsääntöisesti makseta käyntipalkkiota. Merkitystä ei ole sil-
lä, kenen lääkärin perusvastuuväestöön henkilö kuuluu ja käykö hän 
oman vai jonkun muun omalääkärin luona. Poikkeus tästä pää-
säännöstä on tilanne, jolloin henkilön omalääkäri on vuosilomalla, 
päivystysvapaalla, virkavapaalla tai koulutukseen määrättynä. Jos 
taas lääkäri on virantoimituksessa vaikkakin esim. virkamatkalla, ei 
hänen perusvastuuväestöönsä kuuluvan potilaan käynnistä toisen 
lääkärin luona makseta käyntipalkkiota. 

3 Muun kuin perusvastuuväestöön kuuluvan käynti  

Muiden kuin perusvastuuväestöön kuuluvien henkilöiden käynneistä 
maksetaan palkkio riippumatta siitä, kenen lääkärin vastuuväestöön 
henkilö kuuluu tai kuuluuko hän kenenkään vastuuväestöön (esim. 
terveyskeskuksen alueella lomailevat kesäasukkaat). 

4 Kotikäyntipalkkion maksaminen 

Kotikäyntipalkkio maksetaan riippumatta siitä, onko kyseessä lääkä-
rin perusvastuuväestöön kuuluva potilas tai muu potilas.  

5 Siirtymäajan ohjeita 

Omalääkärijärjestelmään siirtymisestä on tarkempia ohjeita omalää-
kärioppaassa. Siirtymävaiheessa saattaa olla harkittua määritellä 
po. muusta kuin perusvastuuväestöstä maksettava käyntipalkkio as-
teikon alarajalta/alarajan tuntumasta ja tarkistaa palkkiota tarvitta-
essa järjestelmän vakiintumisen myötä.  
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4 § 2 1 mom.  Kliinisen lisätyön ja päivystysajan käyntipalkkiot 

1.3.2014 lukien lääkärille maksetaan päivystysaikana ja täyttä työaikaa 
tekevälle (muu kuin omalääkäri) kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta poti-
laasta jäljempänä 5 §:n 1 momentin korvaustaulukosta ilmenevä käynti-
palkkio ja 1.1.2015 lukien kliinisestä lisätyöstä 5 §:n 2 momentin korvaus-
taulukosta ilmenevä käyntipalkkio. Täyttä työaikaa tekevälle lääkärille 
maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta korvaustau-
lukosta ilmenevä käyntipalkkio. 

5 § Kliinisen lisätyön ja päivystyksen käyntipalkkiot  

5 §:n 1 momentin korvaustaulukko 1.3.2014 on poistettu. 
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2 2 mom. Korvaustaulukko 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Palkkiot ja korvaukset Kliininen lisätyö (muu kuin omalääkäri) 

Käyntipalkkiot  € 
Potilaan käynti lääkärin luona 
a) yöaikana ja viikonloppuna 
b) muuna aikana  

10,41 
10,51 
 

Lääkärin erillinen käynti potilaan luona  
(kotikäynti) 
a) yöaikana ja viikonloppuna 
b) muuna aikana 

 
12,78 
12,91 

Yli 45 minuuttia kestänyt potilaskäynti,  
lisäys alkavalta neljännestunnilta,  
kotikäynnissä käyntiaikaan luetaan  
matkoihin kulunut aika 
a) yöaikana ja viikonloppuna 
b) muuna aikana 

4,38  
4,42 

3  2 mom. Osa-aikatyötä tekevän kliinisen lisätyön käyntipalkkiot  
(muut kuin omalääkärit) 

-------  
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LIITE 2 
TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 

1 a § Palkkahinnoittelu 1.3.2014 lukien. 

Palkkahinnoittelutaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 
1 
Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat 
Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoishammaslääkärin oikeutta 

 

L2TH2000 4 365,60 4 391,79 
2 
Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden omaa-
vat terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva erikois-
hammaslääkärin oikeus 

 

L2TH5100 4 016,09 4 040,19 
3 
Muut terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään  
laillistetun hammaslääkärin oikeutta 

L2TH5200 3 361,75 3 381,92 
4 
Muut hammaslääkärit 

 

4.1 
Osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, peruspalkka  
on hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta 

 

L2TH6100 2 432,56 2 447,16 
4.2 
Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on  
hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta 

 

L2TH6200 2 100,11 2 112,71 
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------- 

 

3 § Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot  

1 mom Hammaslääkärille maksetaan päivystysaikana ja Täyttä työaikaa tekevälle 
hammaslääkärille maksetaan kliinisenä lisätyöaikana jokaisesta potilaasta 
korvaustaulukosta ilmenevä käyntipalkkio. 

2 mom Käyntipalkkiot 1.3.2014 1.1.2016 lukien 

Palkkiot ja korvaukset Kliininen  
lisätyö 

Päivystys Ensiapu- 
käynti 

Käyntipalkkiot € € € 
Potilaan käynti hammaslääkärin luona     
a) viikonloppuna a) 9,71 a) 9,71  
b) muuna aikana b) 9,71 b) 4,41  
Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona    
a) viikonloppuna a) 12,36 a) 21,18  
b) muuna aikana b) 12,36 b) 15,89  
Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiapu-
tapauksessa suorittama käynti terveyskeskuk-
seen tai muuhun hoitopaikkaan 

   

a) viikonloppuna   a) 21,18 
a1) seuraavat potilaat/sama käynti   a1) 9,71 
b) muuna päivystysaikana   b) 15,89 
b1) seuraavat potilaat/sama käynti   b1) 4,41 
Hammaslääkärin erillinen yli 45 minuuttia kes-
tänyt käynti potilaan luona, lisäys  
alkavalta neljännestunnilta (käyntiaikaan lue-
taan myös matkoihin nopeinta reittiä käytettä-
essä kuluva aika) 

   

a) viikonloppuna a) 4,06 a) 5,13 a) 5,13 
b) muuna aikana b) 4,06 b) 4,06 b) 4,06 
Kliinistä vastaanottotyötä yksin (ilman  
avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammaslää-
käri 

Em. käynti-
palkkiot 
maksetaan  
30 %:lla 
koro-
tettuna. 
 

  

Soveltamisohje 

-------- 
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Huomautus  

Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 
16 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lukien. 

Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät 
tämän sopimuksen yleisen osan 16 §:n 2 momentin mukaan ja 
aktiivityön korvaukset 16 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lu-
kien. 

Ks. tarkemmin yleisen osan 15 §:n pöytäkirjamerkintä. 

5 § Työpaikkapäivystyksen korvaukset 

Kultakin työpaikkapäivystyksen päivystystunnilta maksetaan korottamaton 
tuntipalkka tai annetaan yksi tunti vapaata säännöllisenä työaikana. 

Soveltamisohje 

Ks. korvauksen suorittamisesta yleisen osan 16 §:n 2 momentin so-
veltamisohje sekä yleisen osan 22 ja 23 §. 

Huomautus  

Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät tämän 
sopimuksen yleisen osan 16 §:n 2 momentin mukaan. 

Pöytäkirjamerkintä 

Työnantajan tulee seurata terveyskeskuksen hammaslääkärin työ-
paikalla tapahtuvan päivystyksen aktiivisuutta. Mikäli hammaslääkä-
rille terveyskeskuksessa tapahtuvasta päivystyksestä LS:n 2007–
2009 mukaan määräytynyt päivystyskorvaus (sis. peruskorvaukset, 
toimenpide- ja käyntipalkkiot ja takuupalkan) on suurempi kuin liit-
teen 2 5 §:n  mukaan määräytyvä aktiivipäivystyksen korvaus ja ko. 
ajalta suoritettavat toimenpide- ja käyntipalkkioineen yhteensä, ote-
taan kuluvan sopimuskauden ajaksi käyttöön em. sopimuksen liit-
teen 2 5 §:n 2 momentin mukainen takuupalkka edellyttäen, että 
hammaslääkärin palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä samas-
sa tai vastaavassa virassa.  

6 5 § Korvaus vapaa-aikana suoritetusta ensiapukäynnistä 

Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa suorittamasta 
käynnistä terveyskeskukseen tai muuhun hoitopaikkaan maksetaan edel-
lä korvaustaulukoista (2 ja 3 §) ilmenevät käynti- ja toimenpidepalkkiot. 
Myös käynnistä aiheutuneet tarkoituksenmukaiset suoranaiset matka-
kustannukset 
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LIITE 3 
SAIRAALALÄÄKÄRIT  

I PALKKAUS 

1 a § Palkkahinnoittelu 1.3.2014 lukien 

Palkkahinnoittelutaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 
1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta  
1.1 
Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri  
yliopistollisessa sairaalassa  
L3SL1100 5 588,13 5 610,48 
1.2 
Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa  
asemassa olevat  
L3SL1200 5 075,94 5 096,24 
2 
Erikoislääkäri, osastonlääkäri  
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   
L3SL3000 4 474,97 4 492,87 
Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on  
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo  
olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista  
hyötyä hänen nykyisessä virassaan.  
3.1 
Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta 
laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä 
Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkä-
rinä työskentely.  
L3SL4103 3 768,29 3 783,36 
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Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 
3.2 
Laillistettu lääkäri   
L3SL4100 3 289,50 3 302,66 
4 
Lääketieteen opiskelijat  
Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä riippu-
matta   
L3SL5000  2 453,42 2 463,23 

 

-------  
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LIITE 4 
SAIRAALAHAMMASLÄÄKÄRIT 

1 a § Palkkahinnoittelu 1.3.2014 lukien 

Palkkahinnoittelutaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1 
Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat  
yliopistollisessa sairaalassa 
Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään  
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta  

 

L4SH1000 5 588,13 5 610,48 
2 
Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/verrattavassa 
asemassa olevat  

 

L4SH2000 5 075,94 5 096,24 
3 
Erikoishammaslääkäri 

 

L4SH5000 4 474,97 4 492,87 
4 
Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri 

 

4.1 
Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 
3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä 
Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hy-
väksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna hammas-
lääkärinä työskentely. 

 

L4SH7003 3 768,29 3 783,36 
4.2 
Laillistettu hammaslääkäri  

 

L4SH7000 3 289,50 3 302,66 

Soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ks. liitteen 2 1 a ja 1 b §:n sovel-
tamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 a ja 1 b §:n soveltamisohje. 

2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot 

Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaalaham-
maslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpiteeltä toi-
menpidepalkkiot seuraavasti: 

1 mom.      Korvaustaulukko 1.3.2014 lukien  
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Korvaustaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

2 mom. Korvaustaulukko 1.1.2015 1.1.2016 lukien 

 Säännöllinen työaika  Kliininen lisätyö 
Toimenpide-
ryhmä 

Laillistettu  
hammaslääkäri 

Erikoishammas-
lääkärin oikeuden 
omaava 

Täyttä työaikaa  
tekevä erikois-
hammaslääkärin  
oikeuden omaava 

 Palkkio, € Palkkio, € Palkkio, € 
SHL 1 – – 3,08 3,13 
SHL 2 – – 8,03 8,15 
SHL 3 – – 9,41 9,55 
SHL 4 0,85 0,86 1,77 1,80  13,85 14,06 
SHL 5 1,02 1,04  2,13 2,16 18,13 18,40 
SHL 6 1,28 1,30 2,66 2,70 27,53 27,94 
SHL 7 1,71 1,74  3,54 3,59 27,53 27,94 
SHL 8 2,54 2,58 5,09 5,17 48,81 49,54 
SHL 9 3,05 3,10 6,10 6,19 50,84 51,60 
SHL 10 3,56 3,61 7,12 7,23 55,93 56,77 
SHL 11 5,09 5,17 10,67 10,83 66,10 67,09 
SHL 12 7,32 7,43 15,26 15,49 89,48 90,82 
SHL 13 9,26 9,40 19,32 19,61 – 
SHL 14 11,49 11,66 24,40 24,77 – 
SHL 15 16,27 16,51 30,50 30,96 – 
SHL 16 25,66 26,04 53,17 53,97 – 

------- 

 

3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot 

Päävirassa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslääkärin 
oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan kliinisestä lisä-
työstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti: 

1 mom   Korvaustaulukko 1.3.2014 lukien  

1 momentin korvaustaulukko 1.3.2014 on poistettu. 

2  mom. Korvaustaulukko 1.1.2015 1.1.2016 lukien 
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Potilaskäynti Palkkio/€ 

Potilaan käynti hammaslääkärin luona 3,33 3,38 

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona  
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua) 20,97 21,28 

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta  
neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona  
käyntiaika luetaan matka-aikaan) 5,25 5,33 

 

-------  
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LIITE 5 
KUNNALLISET ELÄINLÄÄKÄRIT 

I PALKKAUS 

1 a §   Palkkahinnoittelu 1.3.2014 lukien 

1 c §   Palkkahinnoittelu 1.7.2015 lukien 

Palkkahinnoittelutaulukot 1.3.2014 ja 1.7.2014 on poistettu. 

1  b §  Palkkahinnoittelu 1.7.2015 1.1.2016 lukien 

 Peruspalkka €/kk 
Virkanimike/Tehtävä Tehtävään soveltuva  

erikoiseläinlääkärin tut-
kinto 

Laillistettu  
eläinlääkäri 

1 
Kokopäivätoiminen hygieenikko ja 
valvontaa suorittava  
eläinlääkäri 
L5EL3000 4 308,25 4 329,36 4 164,85 4 185,26 
2 
Terveysvalvonnan johtajana toimi-
va tai vastaavana eläin-lääkärinä 
toimiva praktikko-eläinlääkäri * 
L5EL4000 
– ympäristöterveydenhuollon 

ym. tehtävistä 
– praktiikkatehtävistä 

 
 
 
 
 
 
 
4 308,25 4 329,36 
1 999,58 2 009,38 4 164,85 4 185,26 

1 740,00 1 748,53 
3 
Muu praktikkoeläinlääkäri 

  

L5EL5010 1 999,58 2 009,38 – 

L5EL5000 – 1 740,00 1 748,53 

* Ks. 2 kohdan kaksijakoisesta tehtäväkohtaisesta palkasta  
soveltamisohjeen 4 kohta. 

Soveltamisohje 

------- 

3 Kokopäivätoiminen hygieenikko 

1 §:n 1 kohdan kokopäivätoimiset hygieenikot ovat kokonaispalkka-
usjärjestelmässä (tehtäväkohtainen palkka, työkokemuslisä ja mah-
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dollinen henkilökohtainen lisä) ja kokonaistyöajassa. Heidän sään-
nöllinen työaikansa on keskimäärin 37 tuntia viikossa (ks. lääkäriso-
pimuksen yleisen osan 13 §). Kokopäivätoimisten hygieenikkojen 
tehtävät muodostuvat eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009) tarkoite-
tuista ympäristöterveydenhuollon valvonta- ja tarkastustehtävistä, 
laboratorioeläinlääkärin tehtävistä, ympäristöterveydenhuollon 
suunnittelu-, ohjaus-, neuvonta- ja tiedotustehtävistä sekä muista 
työnantajan määräämistä viranomaistehtävistä kuten eläinsuojelun 
ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä sekä eläintautien vastusta-
mistehtävistä. Johtavassa ja esimiesasemassa olevien päätehtävät 
muodostuvat terveysvalvonnan johtamis-, esimies-, suunnittelu- ja 
muista hallinnollisista viranomaistehtävistä. 

------- 

Huomautus 

Kunnaneläinlääkärin eläkkeessä huomioitavat ansiot määräytyvät 
Kunnallisen eläkelain (549/2003) 68 §:n 6 momentin mukaan. Prak-
tikkoeläinlääkärien työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutus-
maksujen maksuperusteesta on annettu Suomen Kuntaliiton yleis-
kirje 30/80/99. 

-------
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II LEPOAJAT 

3 § Vapaapäivien vähimmäismäärä  

------- 

Soveltamisohje 

1 Viisipäiväisen työviikon periaate ja vapaapäivät 

Sopimuksessa tarkoitettujen vapaapäivien antaminen mahdolliste-
taan eläinlääkintähuollon kannalta tarkoituksenmukaisin viikonlop-
pu- ja arkipäivystysjärjestelyin sekä tarvittaessa sijaisjärjestelyin. 
Lähtökohtana on, että vapaapäivät annetaan arki- ja viikonloppu-
päivystysjärjestelyin vastavuoroisuusperiaatteella siten, että kun-
nan/kuntayhtymän omat eläinlääkärit hoitavat toistensa tehtävät il-
man sijaista ja eri korvausta. Kun tehtävien hoitamiseksi tarvitaan 
ulkopuolinen eläinlääkäri, tämä voidaan ottaa määräaikaiseksi vi-
ranhaltijaksi tai työsopimussuhteeseen talousarviossa varattujen 
määrärahojen puitteissa ja lainsäädännön mahdollistamissa rajois-
sa. Ks. kuntalain (410/2015) 44 87 §:n 2 momentti virkasuhtee-
seen ottamisesta ilman perustettua virkaa. 

------- 


