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LÄKTA 2014–2016 textändringar i tredje upplagan

fet stil = textändring
överstreckad text = texten har slopats
normal text = texten är intakt

ALLMÄN DEL
I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

-------

§ 2 Tillämpning av avtalet

-------

mom. 3 Avtalsbilagorna och deras tillämpningsområden

Bilaga nr Tillämpningsområde Bestämmelser
1
Läkare vid
hälsocen-
traler

Läkare som arbetar vid hälsocentraler
a) läkare som arbetar inom det tradition-
ella systemet för primärvård
b) husläkare
c) läkare inom företagshälsovården

Tillämpningsanvisning
Se § 3 nedan om förutsättningarna för
tillämpning av bestämmelserna för huslä-
kare.

Lönesättning
Befolkningsdel *
Åtgärdsarvoden för ordi-
narie arbetstid /under dag-
tid för husläkare
Arvoden för kliniskt mer-
tidsarbete **
Besöksarvoden för mot-
tagningsverksamhet*
Till bilagan hör en separat
åtgärdskatalog.
* husläkare
** övriga läkare

2
Tandläkare
vid hälso-
centraler

Tandläkare som arbetar vid
hälsocentraler.

Lönesättning
Åtgärdsarvoden för ordi-
narie arbetstid
Arvoden Besöksarvoden
för kliniskt mertidsarbete
och förstahjälpsbesök
under ledig tid
Ersättningar för arbets-
platsjour
Arvoden för kliniskt
mertidsarbete för del-
tidsarbetande tandlä-
kare
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Bilaga nr Tillämpningsområde Bestämmelser
Ersättning för första-
hjälpsbesök under ledig
tid
Till bilagan hör en separat
åtgärdskatalog.

3
Sjukhuslä-
kare

Läkare som arbetar inom den speciali-
serade sjukvården och den specialiserade
sjukvård som upprätthålls av en hälsocen-
tral.

Tillämpningsanvisning

Bilagan tillämpas på läkare som arbetar
vid sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdi-
strikt eller specialistledda sjukhus som i
enlighet med 4 § i lagen om införande av
folkhälsolagen överförts att användas i
hälsocentralens verksamhet (se Kommu-
nala avtalsdelegationens cirkulär C 4/1981
och C 18/1981). Bilagan tillämpas i
samma omfattning också på dem som
arbetar vid de specialistledda kretssjukhu-
sen i Pieksämäki och Brahestad och vid
Jokilaakso och Honkaharju sjukhus och
sjukhuset Lapponia.

Lönesättning
Arvoden för läkarintyg och
läkarutlåtanden
Innehavare av bitjänst vid
universitetssjukhus

4
Sjukhus-
tandläkare

Tandläkare med obegränsad legitimation,
vilka arbetar inom den specialiserade
sjukvården.

Lönesättning
Åtgärdsarvoden för ordi-
narie arbetstid och kli-
niskt mertidsarbete
Arvoden Besöksarvoden
för kliniskt mertidsarbete
Tillämpning av vissa
bestämmelser i all-
männa delen och bilaga
3
Övriga bestämmelser som
motsvarar bilaga 3
Till bilagan hör en separat
åtgärdskatalog.

5
Kommunala
veterinärer

Legitimerade veterinärer som är anställda
av en kommun eller samkommun.

Bestämmelserna i § 2 och 4 i bilagan till-
lämpas även på icke legitimerade viss-
tidsanställda veterinärer.

Lönesättning
Kommunala veterinär-
taxan
Ordnandet av lediga
dagar
Jourersättningar
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Bilaga nr Tillämpningsområde Bestämmelser
Till bilagan hör en separat
kommunal veterinärtaxa.

§ 3 Förutsättningar för tillämpning av specialbestämmelserna för husläkare i bilaga 1

Tillämpningsområde

Specialbestämmelserna för husläkare i bilaga 1 tillämpas på anställnings-
villkoren för de legitimerade läkare med allmänläkarrättighet-
er/specialisträttigheter som deltar i befolkningsansvarsbaserad primär-
vård, om villkoren i punkt 1–3 nedan uppfylls.

Bilagans bestämmelser för husläkare kan även tillämpas på legitimerade
läkare som saknar allmänläkarrättigheter.

1 Läkaren har anförtrotts en egen ansvarsbefolkning vars primärvårdstjäns-
ter läkaren ansvarar för i enlighet med den kommunala myndighetens be-
slut. Innan läkarnas ansvarsbefolkning fastställs eller ändras avsevärt ska
man överlägga med de berörda läkarna.

2 Ur läkarens egen ansvarsbefolkning kan urskiljas en basansvarsbefolk-
ning som består av de patienter inom ansvarsbefolkningen som minst tre
gånger under kalenderåret besöker läkarmottagningen vid hälsocentralen.

3 En person som hör till läkarens ansvarsbefolkning får vård av den anvi-
sade läkaren med befolkningsansvar, dvs. patienten får kontakt med läka-
ren som ger anvisningar om hur behövlig vård ska ordnas, i regel under
läkarens följande arbetsdag, dock senast inom tre dagar efter att perso-
nen vände sig till hälsocentralen för att komma i kontakt med läkaren.

Anmärkning

En patient som är i brådskande behov av hjälp bör omedelbart få
den vård som behövs.

Tillämpningsanvisning

1 Husläkarsystemet

Husläkarhandledningen (Opas omalääkärijärjestelmän kehittämi-
seen, andra upplagan, Kommunala arbetsmarknadsverket 2009) in-
nehåller noggrannare anvisningar som avtalsparterna gemensamt
utarbetat om ordnande och genomförande och uppföljning och ut-
värdering av husläkarsystemet samt bestämning och ändring av lä-
karnas ansvarsbefolkning. Den uppdaterade andra upplagan finns
endast som nätpublikation på Kommunala arbetsmarknadsverkets
webbplats www.kt.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut.
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Tjänstekollektivavtalets bestämmelser för husläkare tillämpas på
alla legitimerade läkare som är anställda vid hälsocentralen, om
ovan nämnda villkor uppfylls. Bilagan tillämpas oberoende av läka-
rens tjänstebeteckning.

För legitimerade läkare kan man lokalt bestämma om anställnings-
villkoren ska följa specialbestämmelserna för husläkare eller be-
stämmelserna för övriga läkare. Vilka bestämmelser som tillämpas
beror på hur länge läkarens anställning varar och på vilket sätt läka-
ren deltar i den befolkningsansvarsbaserade verksamheten. An-
ställningsvillkoren för medicine studerande följer bestämmelserna
för andra läkare än husläkare, om inte något annat avtalas lokalt.

2 Lönens beståndsdelar i husläkarsystemet

En husläkares lön består av ordinarie lön enligt § 7 nedan (uppgifts-
relaterad lön, befolkningsdel, arbetserfarenhetstillägg, individuellt
tillägg och eventuellt årstillägg) och prestationsbaserade ersättning-
ar, dvs. besöks- och åtgärdsarvoden. Dessutom kan enskilda läkare
eller grupper betalas allmänna belönande tillägg. Jourersättningarna
bestäms på samma sätt som för andra läkare vid hälsocentraler. I
fråga om lönerna, se husläkarhandledningen.

3 Ansvarsbefolkningens storlek och mängden annat arbete

Storleken på varje husläkares ansvarsbefolkning fastställs från fall
till fall genom att ansvarsbefolkningens sysselsättande verkan och
den tid som i genomsnitt åtgår till annat arbete uppskattas så objek-
tivt som möjligt. Som utgångspunkt kan användas till exempel en
strukturellt mångsidig ansvarsbefolkning på 2 000 personer och en
mängd annat arbete som i genomsnitt motsvarar en veckoarbets-
dag.

4 Hur partiell tjänstledighet inverkar på tillämpningen av speci-
albestämmelserna för husläkare

Med beaktande av den befolkningsansvarsbaserade verksamhet-
ens karaktär är det meningen att specialbestämmelserna för huslä-
kare huvudsakligen ska tillämpas på läkare med full arbetstid (jfr
andra läkare än husläkare), men de kan också tillämpas på läkare
som arbetar deltid (t.ex. på grund av partiell vårdledighet). Trots att
en husläkare inte kan beviljas tjänstledighet för en del av arbetsti-
den (arbetstiden inte fastställd i avtalet) kan läkaren befrias från nå-
gon eller en del av sina tjänsteuppgifter utan att arbetstiden specifi-
ceras. Husläkarens lön bestäms då enligt prövning i förhållande till
de uppgifter och den arbetsmängd som återstår. Om deltiden till ex-
empel arrangeras så att läkarens ansvarsbefolkning minskas med
hälften, betalas den uppgiftsrelaterade lönen till 50 % och befolk-
ningsdelen bestäms utifrån den minskade ansvarsbefolkningen. Ex-
akt hur lönen bestäms beror alltid på i vilken form deltidsarbetet ar-
rangeras. Om läkaren inte alls tilldelas någon egen ansvarsbefolk-
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ning, bestäms lönen enligt bestämmelserna för andra läkare än hus-
läkare.

§ 3 Övergångsbestämmelse för husläkare

Avtalsbestämmelserna om husläkare gäller tills social- och hälso-
vårdsreformen träder i kraft. Till dess kan avtalsbestämmelserna om
husläkare i allmänna delen och bilaga 1 i LÄKTA 2014–2016 tilläm-
pas.

-------
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II LÖNER

§ 5 Tillämpliga bestämmelser i lönekapitlet i AKTA

Förutom LÄKTA tillämpas följande bestämmelser i lönekapitlet i AKTA
(kap. II) och dess bilagor:

AKTA

paragraf

AKTA

sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

§ 1 De anställdas rätt till lön

§ 2 Grundläggande lönebegrepp
§ 4 Deltidslön Tillämpas inte på husläkare eller veterinä-

rer vilkas ordinarie arbetstid inte har fast-
ställts i avtalet. Se allmänna delen § 3
tillämpningsanvisning 4 och § 14.
Iakttagande av tidigare lönegrunder i
bitjänst
Anställningsvillkoren för sådana inneha-
vare av bitjänst vid universitetssjukhus
som avses i 28 § i lagen om specialiserad
sjukvård (1062/1989) följer bilaga 3 § 4 på
samma sätt som för sjukhusläkare och
sjukhustandläkare med huvudtjänst.

§ 5 Ordinarie lön
(inklusive protokollsanteck-
ningen om bibehållande av
års- och fjärrortstillägg)

Ordinarie lön för husläkare (för annan tid
än semester), se allmänna delen § 7.

Ordinarie lön under tjänstledighet för dem
som omfattas av bilaga 1–4, se allmänna
delen § 8.

Lön som utgör grunden för arbetserfaren-
hetstillägg för veterinärer, lön under avlö-
nad tjänstledighet, utbildning och utbytes-
ledighet, se allmänna delen § 9.

Semesterlön till dem som omfattas av
LÄKTA och grunden för beräkning av se-
mesterpenning, se allmänna delen § 10.

Eventuella årstillägg för veterinärer följer
bestämmelserna i det avtal som gällde
15.1.2000.

§ 6 Lönesystemet
§ 7 Lönesättning (grundlön) De uppgiftsrelaterade grundlönerna (löne-

sättningen) för dem som omfattas av detta
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AKTA

paragraf

AKTA

sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

avtal anges i bilagorna 1–5 till detta avtal
och i § 6 i den allmänna delen.

§ 8 Anställda utanför lönesätt-
ningen

Se tillämpningsanvisningarna i lönebila-
gorna om dem som står utanför lönesätt-
ningen.

§ 9 Fastställande av den upp-
giftsrelaterade lönen och
sänkning av grundlönen/den
uppgiftsrelaterade lönen
p.g.a. avsaknad av den ut-
bildning som krävs

Se tillämpningsanvisningen. I avtalets
lönesättning finns kompletterande när-
mare anvisningar om bestämning av den
uppgiftsrelaterade lönen.

§ 10 Väsentliga ändringar i ar-
betsuppgifterna

§ 11 Individuellt tillägg Se bestämmelsen om minimibeloppet för
individuellt tillägg i § 11 i den allmänna
delen och tillämpningsanvisningen.

§ 12 Arbetserfarenhetstillägg Se den allmänna delen § 9 mom. 1 i detta
avtal angående lön som utgör grunden för
arbetserfarenhetstillägget för veterinärer i
vissa fall.

§ 13 Resultatbonus

§ 14 Engångsarvode
§ 15 Rekryteringstillägg
§ 16 Språktillägg
§ 17 Lön för arbetsgivarens repre-

sentant
§ 18 Lönebetalning
§ 19 Uträkning av lön för kortare

tid än en kalendermånad
För husläkare och veterinärer vars ordina-
rie arbetstid inte har fastställts i avtalet
bestäms lönen för en del av månaden
som dagslön. Se tillämpningsanvisningen
för § 7 mom. 2 i den allmänna delen och
punkt 5.1 i tillämpningsanvisningen för § 1
i bilaga 5.

§ 20 Arbetsgivarens kvittningsrätt
§ 21 Lön under avstängning från

tjänsteutövning
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Tillämpningsanvisning

-------

Betalningsgrunden för resultatbonus till husläkare kan till exempel
vara att läkargruppen lyckats utveckla primärvården inom befolk-
ningsansvarssystemet och en ändamålsenlig nivåstrukturering så
att resultaten blir bättre än vad man normalt kan vänta sig. Resul-
tatbonusens storlek kan variera inom gruppen beroende på de en-
skilda medlemmarnas arbetsinsatser. Resultatbonus beviljas efter
årlig prövning. Läkargruppens resultat bör bedömas som en helhet.
Goda resultat kan till exempel innebära att befolkningsansvarsverk-
samheten i stor utsträckning också täcker områdets behov av öp-
pen sjukvård (hälsocentralens tjänster i balans med efterfrågan), att
tillgången till service i snitt är utmärkt och väntetiderna korta, att an-
talet jourpatienter har minskat kraftigt jämfört med vad det var innan
man införde befolkningsansvarssystemet och att vårdkostnaderna
hålls under kontroll.

§ 6 Lönesättning för läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer från
1.3.2014 och 1.1.2015 1.1.2016

Kompetens: för uppgiften lämpliga specialisträttigheter; grundlön

§ 7 Ordinarie lön, dagslön och timlön för husläkare (för annan tid än semester)

mom. 1 Ordinarie lön

Husläkarens ordinarie lön består av den uppgiftsrelaterade lön och be-
folkningsdel som fastställts på basis av bilaga 1 samt ett arbetserfaren-
hetstillägg, ett individuellt tillägg och ett eventuellt årstillägg som avses i
protokollsanteckningen i § 5 i lönekapitlet i AKTA.

mom. 2 Dagslön

Dagslönen är läkarens ordinarie lön dividerad med antalet kalenderdagar
under kalendermånaden.

Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas då lön betalas för bara en del av en kalen-
dermånad, t.ex. för att tjänsteförhållandet börjar eller slutar mitt un-
der månaden eller för att läkaren har oavlönad tjänstledighet en del
av månaden.

Eftersom det i avtalet inte fastställs någon ordinarie arbetstid för lä-
karna, bestäms en vikaries lön för en ofullständig kalendermånad

1.3.2014 1.1.2015 1.1.2016

L0KASVNL 4 461,59 4 474,97 4 492,87
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alltid som dagslön och inte som timlön, oberoende av hur länge vi-
kariens anställningsförhållande varar.

mom. 3 Timlön

Timlönen för en husläkare är den ordinarie lönen dividerad med 160.

-------

§ 11 Minimibeloppet för individuellt tillägg

Sådana individuella tillägg som avses i § 11 i lönekapitlet i AKTA bör an-
vändas i kommunen/samkommunen på årsnivå enligt följande:

1 för läkare och tandläkare vid hälsocentraler minst 3,5 %

2 för sjukhusläkare och sjukhustandläkare minst 1,5 %

av den totala summan av de årliga uppgiftsrelaterade lönerna, varvid den
totala summan av den uppgiftsrelaterade lönen i detta fall omfattar också
husläkarnas eventuella befolkningsdelar för husläkare.

-------
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 III ARBETSTID OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR

§ 12 Tillämpliga bestämmelser i arbetstidskapitlet i AKTA

Förutom detta avtal tillämpas även följande bestämmelser i arbetstids-
kapitlet (kap. III) i AKTA:

AKTA
paragraf

AKTA
sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

§ 1 Principen om effektiv
användning av arbetsti-
den

§ 3 Avvikelser från arbets-
tidsbestämmelserna

§ 4 mom. 2 Vissa specialsituationer

§ 13 Dygnets början m.m.

§ 19 och
§ 20 mom.
1 och 2

Ersättningar för obekväm
arbetstid

Till den som beordrats jour eller utför så-
dant kliniskt mertidsarbete som avses i bi-
lagorna betalas inte ersättningar enligt
AKTA. Se bestämmelserna i bilagorna.

§ 21 och 22 Allmänna förutsättningar
och begränsningar för
arbetstidsersättning

§ 23 Arbetstidsersättningar till
dem som är i ledande
eller självständig ställ-
ning

Till personer i ledande eller självständig
ställning betalas ersättningar för jour och
kliniskt mertidsarbete enligt bilagorna. Se §
16 nedan.

§ 25 mom.
1 och 3–5

Uträkning av timlön samt
tidpunkten för ersättning
i pengar eller i form av
ledighet

Se § 22 och 23 i den allmänna delen angå-
ende avvikande bestämmelser om tidpunk-
ten för arbetstidsersättning i ledighet, och §
7 mom. 3 i den allmänna delen angående
divisorn för husläkarnas timlöner.

§ 29 Utjämningsschema för
arbetstiden

Se även bestämmelsen om arbetstidshand-
lingar i § 20 nedan.
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13 §  Ordinarie arbetstid

mom. 1 Begränsningar som gäller tillämpningen av bestämmelsen

Bestämmelsen i denna paragraf tillämpas  varken på husläkare eller inte
på andra veterinärer än heltidsanställda hygieniker.

-------

§ 14 Husläkares anträffbarhet, bilaga 1

En husläkare bör dagligen vara anträffbar för sin ansvarsbefolkning med
undantag av lördagar och söndagar samt de söckenhelger och helgdags-
aftnar som nämns i § 13 mom. 3 i allmänna delen i detta avtal.

Tillämpningsanvisning

I fråga om bland annat anträffbarhet och utarbetande av arbetsplan,
se punkt 6.2 i tillämpningsbilaga 1 till allmänna delen.

§ 15 Grundläggande jourbegrepp i läkaravtalet

Protokollsanteckning

1.3.2014–31.12.2014 tillämpas bestämmelserna i § 15 i allmänna
delen i LÄKTA 2012–2013.

mom. 1 Allmän definition på jour

-------

Hälso- och sjukvårdsjour innebär brådskande vård och vårdbedömning,
som inte kan skjutas upp utan livsfara eller betydande olägenhet för häl-
san. (Se 50 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) samt jourförord-
ningen (652/2013) (hänvisningsbestämmelse).)

-------

Jourbestämmelserna tillämpas också på husläkare vid hälsocentraler, för
vilka arbetsgivaren har beordrat jour utanför det normala dagtidsarbetet.

-------

mom. 2 Jourformer
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-------

Avvikande arbetsplatsjour

Med avvikande arbetsplatsjour avses jour som en läkare har beordrats ut-
föra på arbetsplatsen och som inte är ovan avsedd arbetsplatsjour. Vid
avvikande arbetsplatsjour är andelen arbetad tid liten (cirka 20–40 %),
men patientsäkerheten och/eller lagstiftningen (t.ex. mentalvårdslagen
1116/1990) kräver undantagsvis närvaro på arbetsplatsen.

-------

§ 16 Jourersättningar

mom. 1 Jourersättningar för arbetsplatsjour

Till hälsocentral- och sjukhusläkare samt sjukhustandläkare Till läkare
och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus betalas för varje timme
arbetsplatsjour som utförts på beordran av arbetsgivaren utöver den ordi-
narie arbetstiden och för varje timme arbetad tid under fri jour och avvi-
kande arbetsplatsjour en timlön som höjts med koefficienten enligt tabel-
len och som beräknats på den ordinarie lönen. Alternativt ges motsva-
rande ledighet.

-------

Till tandläkare vid hälsocentraler ges ersättning för arbetsplatsjour enligt
bilaga 2.

Protokollsanteckning

LÄKTA 2014–2016 bilaga 2 § 5, som gäller ersättningar för arbets-
platsjour, är i kraft till 31.12.2015.

Tillämpningsanvisning

-------

Exempel på jourersättning under söckenhelger

Söckenhelgsersättningar ges på samma sätt som söndagser-
sättningar.

En läkare har jour på trettondagen. Trettondagen den 6 januari
infaller på en tisdag.

Läkarens jourpass börjar på tisdag kl. 9 och slutar onsdag
morgon kl. 8.

Läkaren får samma ersättningar som på veckoslut, dvs. fram
till kl. 22 enligt koefficienten 2,25 och från kl. 22 till kl. 8 på
onsdag morgon enligt koefficienten 3.
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mom. 2 Grundersättningar för fri jour och avvikande arbetsplatsjour

-------

För arbetad tid betalas en ersättning enligt mom. 1 eller ges motsvarande
ledighet. Dessutom betalas åtgärdsarvoden och arvoden för utlåtan-
den och intyg enligt bilaga 1–3.

Ersättningar för arbetad tid till tandläkare vid hälsocentraler, se bilaga 2.

-------

Tillämpningsanvisning

-------

Betalning av grundersättning

-------

För husläkare, vilkas ordinarie arbetstid inte har fastställts i avtalet,
betalas ersättningar för jour som beordrats utöver den normala dag-
tidsverksamheten, dvs. i allmänhet tidigast från kl. 16.00 till följande
morgon kl. 8.00 eller under veckoslut.

-------

Protokollsanteckning (bilaga 1)

-------

Protokollsanteckning (bilaga 2)

Arbetsgivaren ska följa upp andelen aktivt arbete vid jour-
tjänstgöring på arbetsplatsen för tandläkare vid hälsocentraler.
Om den ersättning för hälsocentralsjour (inkl. grundersättning-
ar, åtgärds- och besöksarvoden och garantilön) som betalats
till en tandläkare enligt LÄKTA 2007–2009 överstiger det sam-
manlagda beloppet av ersättningen för aktiv jour enligt § 5 i bi-
laga 2 och åtgärds- och besöksarvodena för tiden i fråga, till-
lämpas under den innevarande avtalsperioden en garantilön
enligt § 5 mom. 2 i bilaga 2 till det nämnda avtalet, förutsatt att
tandläkarens anställning fortsätter utan avbrott i samma eller
motsvarande tjänst.

-------

§ 17 Mertids- och övertidsarbete

-------

mom. 3 Definition av och ersättning för annat övertidsarbete
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-------

Tillämpningsanvisning

När det gäller sådant kliniskt mertidsarbete som det finns särskilda
bestämmelser om i bilagorna, bestäms ersättningarna för mertids-
arbete och övertidsarbete uteslutande utgående från dessa be-
stämmelser i bilagorna. Det har ingen betydelse att arbetstiden då
eventuellt överskrider den i mom. 3 angivna övertidströskeln. På
motsvarande sätt betalas till den som beordrats jour enbart de jou-
rersättningar som anges i tabellen i § 16 mom. 1 och i bilaga 2 i
fråga om tandläkare vid hälsocentraler oberoende av om den arbe-
tade tiden under jouren blir sådant mertids- eller övertidsarbete som
avses i denna paragraf. Vid betalning av arbetstidsersättningar be-
handlas alltså mertidsarbete och jour som avses i bilagorna separat
från s.k. annat mertids- och övertidsarbete som avses i denna para-
graf.

-------
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IV VILOTIDER

§ 21 Ledighet per vecka

-------

Denna bestämmelse tillämpas i tillämpliga delar också på husläkare vid
hälsocentraler, även om deras ordinarie arbetstid inte fastställts i avtalet.

-------

§ 23 Ersättning i form av ledighet

-------

mom. 2 Om den planerade ersättningen i ledig tid inte har kunnat ges inom denna
tid, betalas en penningersättning senast under den kalendermånad som
följer efter att tiden för givande av ersättning i ledig tid gick ut.

Tillämpningsanvisning

-------

Husläkare intjänar och får jourledigt på samma sätt som andra lä-
kare. Sålunda motsvarar t.ex. en hel veckas jourledighet 37 timmar
jourledigt. För jourledighet betalas lön på samma sätt som annars
för tjänsteutövningstid, dvs. ordinarie lön enligt § 7 mom. 1 i all-
männa delen.

-------
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TILLÄMPNINGSBILAGA 1 TILL DEN ALLMÄNNA DELEN

TILLÄMPNINGSANVISNING OM ARBETSSKIFTSFÖRTECKNINGAR

-------

6.2 Husläkare vid hälsocentraler (arbetsplan)

Med husläkares anträffbarhet enligt § 14 i den allmänna delen avses på
lämpligt sätt ordnad mottagning under dagtid. För läkarens mottagnings-
tid, mottagningsplats och anträffbarhet samt för den tid som används för
andra uppgifter och jour görs en arbetsplan upp på förhand. När arbets-
planen görs upp bör man ta hänsyn till att också arbetet och arbetsskiften
för den övriga personalen vid hälsocentralen ska arrangeras på ett sätt
som är ändamålsenligt för genomförandet av primärvård med befolk-
ningsansvar. Den behöriga kommunala myndigheten ger närmare anvis-
ningar om arbetsplanen.

I läkarens arbetsplan antecknas för varje dag tillräckligt med mottagnings-
timmar för mottagningsverksamheten, så att de personer som hör till läka-
rens ansvarsbefolkning i allmänhet får vård av den befolkningsansvarige
läkare som anvisats dem under läkarens följande arbetsdag eller senast
inom tre dagar. Dessutom ska tillräckligt med tid reserveras för läkarens
övriga uppgifter.

Till läkarens uppgifter hör förutom mottagningsarbete och jour även bl.a.
arbete inom mödra- och barnrådgivning, skol- och studerandehälsovård,
företagshälsovård och arbete på vårdavdelningar och vårdanstalter, tele-
fonkonsultationer, hembesök och särskilt tilldelade administrativa uppgif-
ter. Mottagningsarbete inom den öppna vården, förebyggande arbete och
övriga uppgifter som läkaren ska utföra fastställs av den behöriga kom-
munala myndigheten.

-------
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TILLÄMPNINGSBILAGA 2 TILL DEN ALLMÄNNA DELEN

TILLÄMPNINGSANVISNING OM BEGREPP INOM LÄKARAVTALETS
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Rätten att utöva läkar-, tandläkar-, specialistläkar- och specialist-
tandläkaryrket regleras i lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (559/1994). Med stöd av lagen har förordning-
en om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(564/1994) utfärdats.

Nedan anges till behövliga delar numret på lagar och förordningar
genom vilka lagen eller förordningen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården har ändrats.

Rätt eller tillstånd att utöva ett yrke beviljas i Finland, efter ansökan,
av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

I bilagorna till avtalet har följande begrepp använts:

Legitimerad läkare

– En läkare som har rätt att utöva läkaryrket som legitimerad läkare efter att ha
avlagt medicine licentiatexamen i Finland .

- Läkare som har rätt att utöva läkaryrket som legitimerad läkare eller som
beviljats motsvarande tillstånd att utöva yrket på basis av utbildning
som fullgjorts någon annanstans än i Finland.

–Läkare som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (nedan
Valvira) med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvår-
den (559/1994) beviljats rätt att utöva läkaryrket som legitimerad läkare eller
motsvarande tillstånd att utöva yrket på basis av utbildning som fullgjorts någon
annanstans än i Finland.

– Läkare som avses i övergångsbestämmelsen i 46 § 1 mom. i ovan
nämnda lag lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården och som var legitimerad läkare när lagen trädde i kraft 1.7.1994,
dvs. och som då hade rätt att självständigt utöva läkaryrket i Finland.

Nedan nämnda läkare Läkare med specialisträttigheter jämställs vid till-
lämpningen av avtalet med legitimerade läkare, men inte tvärtom.

Läkare med specialisträttigheter

- Läkare som på basis av utbildning som fullgjorts i Finland har specialist-
rättigheter enligt 4 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården (ändrad genom lagarna 1355/2014 och 312/2011)
eller enligt 4 § 3 mom. sådan lagen lydde 30.4.2011 (ändrad genom lag
1030/2000), eller som har specialistkompetens enligt 6 § sådan lagen lydde
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31.12.2000 eller som beviljats specialisträttigheter när lagen trädde i kraft
1.7.1994 (se övergångsbestämmelsen i 46 § 1 mom. i lagen).

- Läkare som har rätt att utöva specialistläkaryrket som legitimerad läkare
eller som beviljats motsvarande tillstånd att utöva yrket på basis av ut-
bildning som fullgjorts någon annanstans än i Finland.

- Läkare som Valvira med stöd av ovan nämnda lag beviljat rätt att utöva spe-
cialistyrket som legitimerad läkare eller motsvarande tillstånd att utöva yrket
på basis av utbildning som fullgjorts någon annanstans än i Finland.

Legitimerad läkare med särskild allmänläkarutbildning (YEK)

Läkare som har avlagt tilläggsutbildningen för läkare inom primärvården
före 1.5.2011 eller särskild allmänläkarutbildning efter detta datum och
som med stöd av detta har rätt att utöva allmänläkaryrket inom social-
skyddssystemet i ett annat EU- eller EES-land utanför Finland.

Bestämmelser om särskild allmänläkarutbildning finns i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (ändrad genom
lagarna 1355/2014 och 312/2011), förordningen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården (ändrad genom förordning
377/2011) och i SHM:s förordning om specialistläkarutbildning och
specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbild-
ning (56/2015).

I lagen (559/1994, ändring 312/2011) och förordningen (564/1994, änd-
ring 377/2011) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
finns bestämmelser om den särskilda allmänläkarutbildningen.

-------

Medicine studerande

Studerande som fullgjort de studier som föreskrivs i 3 § och 3 b § i förord-
ningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
(564/1994) (ändring 377/2011) och som med stöd av bestämmelsen i
fråga tillfälligt får vara verksam i läkaruppgifter under ledning och tillsyn av
en legitimerad läkare som har rätt att utöva läkaryrket.

-------

Legitimerad tandläkare

-------

– En tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad
tandläkare efter att ha avlagt odontologie licentiatexamen i Finland .
Detta tillämpas på tandläkare som har avlagt odontologie licentiatexamen
enligt den lagstiftning som trädde i kraft 1.8.2011.
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– Tandläkare som av Valvira har beviljats rätt att utöva tandläkaryrket som
legitimerad tandläkare enligt 4 § 1 mom. (trädde i kraft 1.5.2011) i lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) att
utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare. Detta tillämpas på tand-
läkare som har avlagt odontologie licentiatexamen enligt den lagstiftning
som trädde i kraft 1.8.2011.

- Tandläkare som efter odontologie licentiatexamen har fullgjort av Valvira
godkänd praktisk tjänstgöring som avses i enligt 4 § 2 mom. sådant det
lydde till 30.4.2011 i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (559/1994) och som på grundval av bestämmelsen har rätt
att självständigt utöva tandläkaryrket såsom legitimerad tandläkare.
Detta tillämpas på tandläkare som har avlagt odontologie licentiatexa-
men enligt den lagstiftning som gällde före 1.8.2011.

- Tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad
tandläkare eller som beviljats motsvarande tillstånd att utöva yrket
på basis av utbildning som fullgjorts någon annanstans än i Fin-
land.

– Tandläkare som Valvira med stöd av ovan nämnda lag beviljat rätt att självstän-
digt utöva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller motsvarande tillstånd
att utöva yrket på basis av utbildning som fullgjorts någon annanstans än i Fin-
land.

– Tandläkare som avses i övergångsbestämmelsen i 46 § 1 mom. i  ovan
nämnda lag lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjuk-
vården och som var legitimerad tandläkare när lagen trädde i kraft
1.7.1994,dvs. och som då hade rätt att självständigt utöva tandläkaryrket
i Finland.

-------
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Tandläkare med specialtandläkarrättigheter

Tandläkare som på basis av utbildning som fullgjorts i Finland har special-
tandläkarrättigheter enligt 4 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildade personer
inom hälso- och sjukvården (ändrad genom lagarna 1355/2014 och
312/2011) eller enligt lagens 4 § 3 mom. sådant det lydde 30.4.2011
(ändring 1030/2000), eller som har specialtandläkarkompetens enligt 6 §
sådan den lydde 31.12.2000 eller som beviljats specialtandläkarrättighet-
er när lagen trädde i kraft 1.7.1994 (se övergångsbestämmelsen i 46 § 1
mom. i lagen).

Tandläkare som har specialtandläkarrättigheter enligt 4 § 2 mom. i lagen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (312/2011) eller
enligt 4 § 3 mom. sådant det lydde 30.4.2011 (1030/2000), eller som har
specialtandläkarkompetens enligt 6 § sådan den lydde 31.12.2000
(559/1994) eller som beviljats specialtandläkarrättigheter när ovan
nämnda lag trädde i kraft 1.7.1994 (se övergångsbestämmelsen i 46 § 1
mom. i lagen).

– Tandläkare som har rätt att utöva specialtandläkaryrket som legitimerad
tandläkare eller som beviljats motsvarande tillstånd att utöva yrket
på basis av utbildning som fullgjorts någon annanstans än i Finland.

– Tandläkare som Valvira med stöd av ovan nämnda lag beviljat rätt att ut-
öva specialtandläkaryrket som legitimerad tandläkare eller motsvarande
tillstånd att utöva yrket på basis av utbildning som fullgjorts någon annan-
stans än i Finland.

Tandläkare med begränsad legitimation

- Tandläkare som på basis av utbildning som fullgjorts i Finland har
beviljats rätt enligt 4 § 1 mom. sådant det lydde till 30.4.2011 i lagen om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården att utöva tandläkar-
yrket som legitimerad tandläkare under någon annans ledning och till-
syn. Detta tillämpas på tandläkare som har avlagt odontologie licentia-
texamen enligt den lagstiftning som gällde före 1.8.2011.

- Tandläkare som har rätt att utöva tandläkaryrket som legitimerad
tandläkare under någon annans ledning eller tillsyn, eller motsva-
rande tillstånd att utöva yrket på basis av utbildning som fullgjorts
någon annanstans än i Finland.

Tandläkare som Valvira med stöd av ovan nämnda lag beviljat rätt att ut-
öva tandläkaryrket som legitimerad tandläkare under någon annans led-
ning eller tillsyn, eller motsvarande tillstånd att utöva yrket på basis av ut-
bildning som fullgjorts någon annanstans än i Finland.

Bestämmelser om praktisk tjänstgöring för legitimerade tand-
läkare ingick i 6 § i förordningen om yrkesutbildad personer
inom hälso- och sjukvården, men paragrafen upphävdes ge-
nom statsrådets förordning 377/2011. Enligt den sistnämda
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förordningen tillämpas ändå 6 §, sådan den lydde när förord-
ningen trädde i kraft, på tandläkare vars odontologie licentia-
texamen inte har omfattat en sex månaders fördjupad praktik.

De tandläkare som fått här avsedd begränsad legitimation eller här avsett
tillstånd att utöva yrket påbörjar i allmänhet den praktiska tjänstgöring
som avses i 4 § 2 mom. i nämnda lag och i 6 § i förordningen sedan de
beviljats tillståndet.

-------

Odontologie studerande

Studerande som fullgjort de studier som föreskrivs i 3 a eller 3 b § i förordningen
om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994, änd-
ring ändrad genom förordning 377/2011) och som med stöd av be-
stämmelsen i fråga tillfälligt får vara verksam i tandläkaruppgifter under
ledning och tillsyn av en legitimerad tandläkare som har rätt att utöva
tandläkaryrket.

– Studerande som utför den fördjupade praktik som ingår i examen enligt universi-
tetslagens 40 § 2 mom. 3 punkt som trädde i kraft 1.8.2011. (lag om änd-
ring av universitetslagen 315/2011)

-------

Specialveterinär

Veterinär som uppfyller de krav som föreskrivs i 42 § i lagen om utövning
av veterinäryrket (29/2000) (42 § ändrad genom lagarna 301/2006 och
1094/2007) och i 6 § i förordningen om specialveterinärexamen och rätten
att vara verksam som specialveterinär (275/2000).

Veterinärmedicine studerande

Studerande som efter fullgjorda studieprestationer enligt 7 § i lagen om
utövning av veterinäryrket (29/2000) får utöva veterinäryrket temporärt. (7
§ ändrad genom lag 301/2006)
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BILAGA 1
LÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

§ 1 a Lönesättningen från 1.3.2014

Lönetabellen 1.3.2014 har slopats.

§ 1 b  Lönesättningen från 1.1.2015 1.1.2016

Läkarens tjänstebeteckning/uppgift Husläkare
Grundlön, €

Andra än
husläkare
Grundlön, €

1
Överläkare/läkare i motsvarande ställning

Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga
för uppgiften
L1VV2001 / L1TK2000

4 296,16
4 910,06
4 929,70

2
Specialläkare/hälsocentralläkare med specialisträt-
tigheter

Hälsocentralläkaren har specialisträttigheter lämpliga
för uppgiften

L1VV3001 / L1TK5100
3 441,28

4 328,99
4 346, 31

3
Övriga hälsocentralläkare

3.1
Legitimerad läkare som har genomgått särskild all-
mänläkarutbildning eller som i sammanlagt minst 3
år har utövat läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver
legitimering
L1VV3002 / L1TK5200

2 896,60
3 648,22
3 662,81

I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA
kap. II § 12. För tillägget godkänns som anställning
endast arbete som legitimerad läkare.

3.2
Legitimerad läkare

L1VV4000 / L1TK6100 2 777,06 3 178,01

3 190,72

4
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Läkarens tjänstebeteckning/uppgift Husläkare
Grundlön, €

Andra än
husläkare
Grundlön, €

Medicine studerande

Medicine studerande, grundlönen är oberoende av
vilken läkartjänst/läkaruppgift som den studerande
sköter

L1TK6200 – 2 494,92
2 504,90

Tillämpningsanvisning

-------

4 Bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för husläkare

En husläkares uppgiftsrelaterade lön utgör ersättning för bl.a. före-
byggande arbete eller andra motsvarande tjänster som ansvarsbe-
folkningen behöver, administrativa uppgifter m.m. Vid bestämning
och justering av en husläkares uppgiftsrelaterade lön beaktas arbe-
tets svårighetsgrad och mängd enligt § 9 i lönekapitlet i AKTA (se
också tillämpningsanvisningen för § 5 i den allmänna delen i detta
avtal).

Vid övergång till husläkarsystemet bestäms varje läkares uppgiftsre-
laterade lön på nytt inom ramen för denna bilaga, med beaktande
av ovan nämnda bestämmelser i AKTA.

-------

§ 2 Befolkningsdelen i en husläkares lön

Befolkningsdelens belopp bestäms enligt storleken på och sammansätt-
ningen av läkarens basansvarsbefolkning enligt § 3 mom. 1 punkt 2 i all-
männa delen i detta avtal. Befolkningsdelen är

1,87–2,21 €/mån från 1.3.2014

1,88–2,22 €/mån från 1.1.2015

för varje person som hör till husläkarens basansvarsbefolkning.

Storleken på läkarens ansvarsbefolkning och basansvarsbefolkning juste-
ras årligen.
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Tillämpningsanvisning

Befolkningsdelen betalas för öppen sjukvård som tillhandahålls lä-
karens basansvarsbefolkning. Basansvarsbefolkningen omfattar alla
dem som hör till läkarens ansvarsbefolkning och som besöker lä-
karmottagningen vid hälsocentralen minst tre gånger under kalen-
deråret. Till de besök av basansvarsbefolkningen som avses i be-
stämmelsen räknas patientens alla läkarbesök vid hälsocentralen,
dvs. vanliga besök på mottagningen dagtid, jourbesök och t.ex.
sjukbesök på rådgivningsbyråer, med andra ord alla läkarbesök
inom den öppna vården. Om företagshälsovården är ansluten till
systemet med befolkningsansvar, räknas de vanliga sjukbesöken
hos företagsläkaren med.

Varje läkares basansvarsbefolkning (antalet personer) beaktas
automatiskt i befolkningsdelen (euro x antalet personer som hör till
basansvarsbefolkningen). Trots detta är det motiverat att låta be-
loppet per person variera mellan olika läkare, för att på det sättet
kunna beakta de variationer i arbetsbördan som beror på de olika
ansvarsbefolkningarnas sammansättning (åldersstruktur, vanor när
det gäller att utnyttja servicen osv.). Detta kan beaktas när befolk-
ningsdelens belopp bestäms inom skalan eller t.ex. genom att man
för respektive läkare räknar ut ett vägt belopp på basis av de olika
befolkningsgrupper som ingår i ansvarsbefolkningen. Se även punkt
1 i tillämpningsanvisningen för § 4 mom. 1 och tillämpningsanvis-
ningen för § 3 i allmänna delen i detta avtal.

§ 3 Åtgärdsarvoden

mom. 1 Ersättning för åtgärder

För åtgärder som nämns i åtgärdskatalogen för läkare vid hälsocentraler
betalas åtgärdsarvoden enligt ersättningstabellen i mom. 2 när åtgärderna
utförs under ordinarie arbetstid (husläkare: under dagtid) samt under jour-
tid, och till läkare som arbetar full arbetstid (ej husläkare) när åtgärderna
utförs som kliniskt mertidsarbete.

Tillämpningsanvisning

Åtgärdsarvode betalas alltid oberoende av var åtgärden utförs, t.ex.
på mottagning, vårdavdelning eller rådgivningsbyrå och oberoende
av om patienten hör till husläkarens ansvarsbefolkning eller inte.
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mom. 2 Tabell över åtgärdsersättningar från 1.3.2014 1.1.2016

Arvoden och
 ersättningar

Ordinarie arbets-
tid/dagtid för hus-
läkare

Kliniskt mer-
tidsarbete (ej
husläkare)

Arbetsplats-
jour

Avvikande
arbetsplats-
jour och fri
jour

Åtgärdsgrupper € € € €

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

mom. 3 Åtgärdsarvoden för kliniskt mertidsarbete till läkare som arbetar deltid
(ej husläkare)

-------

§ 4 Besöksarvoden

mom. 1 Besöksarvoden för husläkares mottagning

Till husläkare betalas för mottagning under dagtid (ej jourtid) besöksarvo-
den enligt tabellen nedan.

Besöksarvoden från 1.3.2014

Arvoden och ersättningar Husläkare (ej jourtid)

Besöksarvoden €
Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker sin hus-
läkare –
Patient som hör till basansvarsbefolkningen besöker någon
annan husläkare än sin egen
1) då patientens husläkare har semester, jourledigt, tjänstle-

digt eller deltar i utbildning som arbetsgivaren anvisat
2) vid någon annan tidpunkt

1) 5,26-6,24

2) –
Patient som inte hör till basansvarsbefolkningen besöker hus-
läkaren 5,26-6,24
Separat besök av läkare hos patient då sträckan mellan lä-
karmottagningen och patientens hem är
a) högst fem kilometer
b) mer än fem kilometer

a) 14,48
b) 20,83
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Tillämpningsanvisning

1 Besöksarvoden för husläkare

Besöksarvodena utgör ersättning för besök som andra än de som
hör till basansvarsbefolkningen gör inom den öppna sjukvården och
arvodena betalas endast för mottagningsverksamhet, inte för pati-
enternas rådgivningsbesök e.d.

Arvodets storlek bestäms inom skalan, med anpassning till lokala
förhållanden. I allmänhet är det alltid motiverat att ur lönesynpunkt
betrakta befolkningsdelen och besöksarvodena för dagtid som en
helhet så, att beloppen vid behov kan justeras i vardera riktningen
inom skalorna i bilagan, bl.a. när systemet stabiliseras, när en läka-
res ansvarsbefolkning ändras eller när patientbeteendet i ansvars-
befolkningen förändras t.ex. till följd av förändringar i åldersstruk-
turen. Särskilt när befolkningsansvarsbaserad verksamhet inleds är
det viktigt att göra en helhetsbedömning av dessa prövningsbase-
rade löneelement.

2 Besök av patient som hör till basansvarsbefolkningen

För läkarbesök av personer som hör till basansvarsbefolkningen be-
talas i regel inget besöksarvode. Det saknar betydelse till vilken lä-
kares basansvarsbefolkning personen i fråga hör och om han eller
hon besöker sin egen eller någon annan husläkare. Undantag utgör
de fall där den egna husläkaren har semester, jourledigt, tjänstledigt
eller deltar i utbildning som arbetsgivaren anvisat. Om läkaren där-
emot är i tjänst, men t.ex. befinner sig på tjänsteresa, betalas inte
besöksarvode för ett besök som en patient som hör till läkarens ba-
sansvarsbefolkning gör hos en annan läkare.

3 Besök av patient som inte hör till basansvarsbefolkningen

För läkarbesök av andra än dem som hör till basansvarsbefolkning-
en betalas arvode oberoende av till vilken läkares ansvarsbefolk-
ning personen i fråga hör eller om personen alls hör till någon läka-
res ansvarsbefolkning (gäller t.ex. sommargäster som semestrar
inom hälsocentralens upptagningsområde).

4 Betalning av hembesöksarvode

Hembesöksarvode betalas oberoende av om patienten hör till läka-
rens basansvarsbefolkning eller inte.

5 Anvisningar för övergångsperioden

Närmare anvisningar om övergången till husläkarsystemet finns i
husläkarhandledningen. Det kan vara motiverat att i övergångsske-
det bestämma besöksarvodet när det gäller den del av ansvarsbe-
folkningen som inte är basansvarsbefolkning så att det rör sig kring
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det lägsta beloppet i skalan och att senare, när systemet stabilise-
rats, vid behov justera arvodet.

§ 4 mom. 2 1  Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och jour

Från 1.3.2014 betalas för varje patient som en läkare behandlar under
jourtid eller som en läkare med full arbetstid (ej husläkare) behandlar un-
der kliniskt mertidsarbete besöksarvode enligt  ersättningstabellen i § 5
mom. 1 nedan. För varje patient som en läkare med full arbetstid be-
handlar under kliniskt mertidsarbete betalas besöksarvode enligt er-
sättningstabellen.

§ 5 Besöksarvoden under kliniskt mertidsarbete och jour

Ersättningstabellen i § 5 mom. 1 från 1.3.2014 har slopats.
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mom. 2 2 Ersättningstabell från 1.1.2015 1.1.2016

Arvoden och ersättningar Kliniskt mertidsarbete (ej husläkare)

Besöksarvoden €
Patientbesök hos läkaren
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

10,41
10,51

Separat besök av läkare hos patient (hembe-
sök)
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

12,78
12,91

Över 45 minuter långt patientbesök, tillägg för
varje påbörjad kvartstimme; vid hembesök
inräknas restiden i besökstiden
a) nattetid och under veckoslut
b) vid någon annan tidpunkt

4,38
4,42

mom. 3  2 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete för läkare som arbetar deltid (ej
husläkare)

-------
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BILAGA 2
TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER

§ 1 a Lönesättningen från 1.3.2014

Lönetabellen 1.3.2014 har slopats.

§ 1 b Lönesättningen från 1.1.2015 1.1.2016

Tjänstebeteckning/uppgift Grundlön €/mån.
1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning
Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga för
uppgiften
L2TH2000 4 365,60 4 391,79
2
Specialtandläkare/hälsocentraltandläkare med specialtandläkar-
rättigheter
Hälsocentraltandläkaren har specialtandläkarrättigheter lämpliga
för uppgiften
L2TH5100 4 016,09 4 040,19
3
Övriga hälsocentraltandläkare
Hälsocentraltandläkaren förutsätts ha rättighet att verka som legi-
timerad tandläkare

L2TH5200 3 361,75 3 381,92
4
Övriga tandläkare
4.1
Tandläkare med begränsad legitimation, grundlönen är obero-
ende av vilken tandläkartjänst/tandläkaruppgift tandläkaren skö-
ter
L2TH6100 2 432,56 2 447,16
4.2
Odontologie studerande, grundlönen är oberoende av vilken
tandläkartjänst/tandläkaruppgift den studerande sköter
L2TH6200 2 100,11 2 112,71
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-------

§ 3 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete och förstahjälpsbesök under
ledig tid

mom. 1 För varje patient som en tandläkare behandlar under jourtid eller som en
tandläkare med full arbetstid behandlar under kliniskt mertidsarbete betalas
besöksarvode enligt ersättningstabellen.

mom. 2 Besöksarvoden från 1.3.2014 1.1.2016

Arvoden och ersättningar Kliniskt
mertidsar-
bete

Jour Första-
hjälpsbe-
sök

Besöksarvoden € € €
Patientbesök hos tandläkaren
a) under veckoslut a) 9,71 a) 9,71
b) vid någon annan tidpunkt b) 9,71 b) 4,41
Separat besök av tandläkare hos patient
a) under veckoslut a) 12,36 a) 21,18
b) vid någon annan tidpunkt b) 12,36 b) 15,89
Besök som tandläkaren gör på hälsocentral
eller annan vårdplats under sin lediga tid för att
ge första hjälpen
a) under veckoslut a) 21,18
a1) för följande patienter/samma besök a1) 9,71
b) under någon annan jourtid b) 15,89
b1) för följande patienter/samma besök b1)   4,41
Separat besök av tandläkare hos patient, då
besöket varar över 45 minuter. Tillägg för varje
påbörjad kvartstimme. (i besökstiden inräknas
restiden enligt snabbaste rutt)
a) under veckoslut a) 4,06 a) 5,13 a) 5,13
b) vid någon annan tidpunkt b) 4,06 b) 4,06 b) 4,06
Tandläkare som ensam utför kliniskt mottag-
ningsarbete (utan assisterande personal)

Ovan
nämnda
besöksar-
voden höjs
med 30 %.
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Tillämpningsanvisning

-------

Anmärkning

Ersättningarna för arbetsplatsjour bestäms från 1.1.2016 enligt
§ 16 mom. 1 i allmänna delen.

Grundersättningarna för fri jour bestäms från 1.1.2016 enligt §
16 mom. 2 i allmänna delen i detta avtal och ersättningarna för
arbetad tid enligt § 16 mom. 1.

Se närmare protokollsanteckningen i § 15 i allmänna delen.

§ 5 Ersättningar för arbetsplatsjour

För varje jourtimme under arbetsplatsjour betalas oförhöjd timlön eller ges
en timme ledighet under ordinarie arbetstid.

Tillämpningsanvisning

Se tillämpningsanvisningen för § 16 mom. 2 samt § 22 och 23 i all-
männa delen.

Anmärkning

Grundersättningarna för fri jour bestäms enligt § 16 mom. 2 i all-
männa delen i detta avtal.

Protokollsanteckning

Arbetsgivaren ska följa vilken andel det aktiva arbetet utgör av jour-
tjänstgöring på arbetsplatsen för en tandläkare vid hälsocentral. Om
den ersättning för hälsocentralsjour (inkl. grundersättningar, åt-
gärds- och besöksarvoden och garantilön) som betalats till en tand-
läkare enligt LÄKTA 2007–2009 överstiger det sammanlagda be-
loppet av ersättningen för aktiv jour enligt § 5 i bilaga 2 och åtgärds-
och besöksarvodena för tiden i fråga, tillämpas under den inneva-
rande avtalsperioden en garantilön enligt § 5 mom. 2 i bilaga 2 till
det nämnda avtalet, förutsatt att tandläkarens anställning fortsätter
utan avbrott i samma eller motsvarande tjänst.

§ 6 5 Ersättning för förstahjälpsbesök under ledig tid

För besök som en tandläkare gör under sin lediga tid på en hälsocentral
eller annan vårdplats för att ge första hjälpen betalas de besöks- och åt-
gärdsarvoden som framgår av ersättningstabellerna ovan (§ 2 och 3).
Också direkta ändamålsenliga resekostnader som föranleds av besöket
ersätts.
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BILAGA 3
SJUKHUSLÄKARE

I LÖNER

§ 1 a Lönesättningen från 1.3.2014

Lönetabellen 1.3.2014 har slopats.

§ 1 b Lönesättningen från 1.1.2015 1.1.2016

Tjänstebeteckning/uppgift Grundlön €/mån.
1
Överläkare/läkare i motsvarande ställning
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

1.1
Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid uni-
versitetssjukhus
L3SL1100 5 588,13 5 610,48
1.2
Övriga överläkare och biträdande överläkare/läkare i motsva-
rande ställning
L3SL1200 5 075,94 5 096,24
2
Specialläkare, avdelningsläkare
Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

L3SL3000 4 474,97 4 492,87
Bestämmelsen tillämpas även på en specialläkare som speciali-
serar sig i en annan specialitet i det fall att de specialisträttigheter
som läkaren har från tidigare är till väsentlig nytta i den nuva-
rande tjänsten.
3.1
En legitimerad läkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat
läkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12.
För tillägget godkänns som anställning endast arbete som legiti-
merad läkare.
L3SL4103 3 768,29 3 783,36
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Tjänstebeteckning/uppgift Grundlön €/mån.
3.2
Legitimerad läkare
L3SL4100 3 289,50 3 302,66
4
Medicine studerande
Grundlön, oberoende av vilken läkartjänst/läkaruppgift den stu-
derande sköter
L3SL5000 2 453,42 2 463,23

-------
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BILAGA 4
SJUKHUSTANDLÄKARE

§ 1 a Lönesättningen från 1.3.2014

Lönetabellen 1.3.2014 har slopats.

§ 1 b Lönesättningen från 1.1.2015 1.1.2016

Sjukhustandläkarens tjänstebeteckning/uppgift Grundlön €/mån.

1
Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning vid universi-
tetssjukhus
I punkt 1–3 förutsätts tandläkaren ha specialtandläkar-/
specialistläkarrättigheter lämpliga för uppgiften
L4SH1000 5 588,13 5 610,48
2
Övriga övertandläkare och biträdande övertandläkare/tandläkare i
motsvarande ställning
L4SH2000 5 075,94 5 096,24
3
Specialtandläkare
L4SH5000 4 474,97 4 492,87
4
ST-tandläkare/läkartandläkare
4.1
En legitimerad tandläkare som i sammanlagt minst 3 år har utövat
tandläkaryrket i en tjänst/uppgift som kräver legitimering
I fråga om arbetserfarenhetstillägg tillämpas AKTA kap. II § 12. För
tillägget godkänns som anställning endast arbete som legitimerad
tandläkare.
L4SH7003 3 768,29 3 783,36
4.2
Legitimerad tandläkare
L4SH7000 3 289,50 3 302,66

Tillämpningsanvisning

I fråga om tillämpningen av lönesättningen, se tillämpningsanvis-
ningarna 1 och 2 för § 1 a och 1 b i bilaga 2 och tillämpningsanvis-
ningen för § 1 a och 1 b i bilaga 3.

§ 2 Åtgärdsarvoden under ordinarie arbetstid och kliniskt mertidsarbete

Till sjukhustandläkare i huvudtjänst betalas åtgärdsarvode för varje åtgärd
som nämns i åtgärdskatalogen för sjukhustandläkare:

mom. 1      Ersättningstabell från 1.3.2014



KT Cirkulär 9/2015 bilaga 3 35(39)

yleiskirje1509hnkr-ls-muutokset-liite3.docx

Ersättningstabellen 1.3.2014 har slopats.

mom. 2 Ersättningstabell från 1.1.2015 1.1.2016

Ordinarie arbetstid Kliniskt mertidsarbete
Åtgärdsgrupp Legitimerade tand-

läkare
Tandläkare med
specialtandläkarrät-
tigheter

Heltidsarbetande
tandläkare med spe-
cialtandläkarrättig-
heter

Arvode, € Arvode, € Arvode, €
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 Besöksarvoden för kliniskt mertidsarbete

Till sådana sjukhustandläkare i huvudtjänst som arbetar full arbetstid och
har specialtandläkarrättigheter betalas besöksarvode för varje patient un-
der kliniskt mertidsarbete enligt följande:

mom. 1 Ersättningstabell från 1.3.2014

Ersättningstabellen från 1.3.2014 i mom. 1 har slopats.

mom. 2 Ersättningstabell från 1.1.2015 1.1.2016
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Patientbesök Arvode/€

Patientbesök hos tandläkaren 3,33 3,38

Separat besök av tandläkare hos patienten (tandläkaren tillkallas
under sin lediga tid efter att ha lämnat arbetsplatsen) 20,97 21,28

Ett besök som varar över 45 min., tillägg för varje påbörjad
kvartstimme (vid separat besök hos patienten inräknas restiden i
besökstiden) 5,25 5,33

-------
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BILAGA 5
KOMMUNALA VETERINÄRER

I LÖNER

§ 1 a Lönesättningen från 1.3.2014

§ 1 c Lönesättningen från 1.7.2015

Lönetabellerna 1.3.2014 och 1.7.2014 har slopats.

§ 1  b  Lönesättningen från 1.7.2015 1.1.2016

Grundlön €/mån.
Tjänstebeteckning/Uppgift För uppgiften lämplig

specialveterinärexamen
Legitimerad veterinär

1
Heltidsanställd hygieniker och ve-
terinär som
utövar tillsyn
L5EL3000 4 308,25 4 329,36 4 164,85 4 185,26
2
Praktiserande veterinär som
tjänstgör som chef för hälsoöver-
vakningen eller som ansvarig vete-
rinär *
L5EL4000
– för uppgifter inom miljö- och

hälsoskyddet m.m.
– för uppgifter vid praktik

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
Annan praktiserande veterinär

L5EL5010 1 999,58 2 009,38 –

L5EL5000 – 1 740,00 1 748,53

* Angående den tudelade uppgiftsrelaterade lönen i punkt 2, se punkt 4 i
tillämpningsanvisningen.

Tillämpningsanvisning

-------

3 Heltidsanställd hygieniker

Heltidsanställda hygieniker enligt § 1 punkt 1 omfattas av systemet
med helhetslön (uppgiftsrelaterad lön, arbetserfarenhetstillägg och
eventuellt individuellt tillägg) och helhetsarbetstid. Deras ordinarie
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arbetstid är i snitt 37 timmar i veckan (se § 13 i allmänna delen i lä-
karavtalet). Uppgifterna för heltidsanställda hygieniker består av de
övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och hälsoskyd-
det som avses i veterinärvårdslagen (765/2009), laboratorieveteri-
näruppgifter, planering, handledning, rådgivning och information
kring miljö- och hälsoskyddet och övriga myndighetsuppgifter som
arbetsgivaren ålagt hygienikern, såsom uppgifter inom djurskyddet,
miljö- och hälsoskyddet och bekämpning av djursjukdomar. Huvud-
uppgifterna för personer i ledande ställning och chefsställning är att
leda och planera hälsoövervakningen och att sköta övriga administ-
rativa myndighetsuppgifter.

-------

Anmärkning

De inkomster som ska beaktas i en kommunalveterinärs pension
bestäms i 68 § 6 mom. i lagen om kommunala pensioner
(549/2003). Finlands Kommunförbund har gett ut ett cirkulär
(30/80/99) om grunderna för arbetsgivarnas och arbetstagarnas ar-
betslöshetsförsäkringspremier i fråga om praktiserande veterinärer.

-------
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II VILOTIDER

§ 3 Minimiantalet lediga dagar

-------

Tillämpningsanvisning

1 Principen om femdagars arbetsvecka och lediga dagar

Beviljandet av lediga dagar som avses i avtalet görs möjligt genom
sådana veckosluts- och vardagsjourarrangemang som är ända-
målsenliga med tanke på veterinärvården samt vid behov genom vi-
kariearrangemang. Utgångspunkten är att lediga dagar beviljas ge-
nom vardags- och veckoslutsjourarrangemang enligt reciprocitets-
principen så, att kommunens/samkommunens egna veterinärer skö-
ter varandras uppgifter utan vikarier och utan särskild ersättning.
När en utomstående veterinär behövs för skötseln av uppgifterna
kan en sådan veterinär anställas som tjänsteinnehavare för viss tid
eller i arbetsavtalsförhållande inom ramen för anslag som reserve-
rats i budgeten och inom de gränser som lagstiftningen medger. Se
87 § 2 mom. i kommunallagen (410/2015) angående anställning i
ett tjänsteförhållande utan att en tjänst inrättats.

-------


