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Kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille 

PAIKALLISTEN JÄRJESTELYERIEN KÄYTTÖ VUONNA 2005 
LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA 

 Kunnallinen työmarkkinalaitos pyytää Teitä ystävällisesti vastamaan 
liitteenä olevaan Lääkärisopimuksen vuoden 2005 paikallisten 
järjestelyerien käyttöä koskevaan tiedusteluun. Tiedusteluun vastaaminen 
on tärkeää, koska järjestelyerien käyttöä ja kohdentumista tulee seurata 
eikä tietoja ole saatavissa olemassa olevista rekistereistä. KT:lla on lakiin 
(254/1993, 9 §) perustuva oikeus kerätä tehtäviensä suorittamiseksi 
tarpeelliset tiedot.  

 1.9.2005 paikallisen järjestelyerän käytöstä ja kohdentamisesta on tiedot 
kerätty kunnan muilta sopimusaloilta aikaisemmin. Lääkärisopimuksen 
osalta ratkaisut kunnissa/ kuntayhtymissä muuttuivat ns. työryhmärahan 
palautuessa marraskuussa 2005 takautuvasti paikalliseksi järjestelyeräksi. 
Tämän vuoksi ko. tiedot eivät ehtineet muiden sopimusalojen kanssa 
samaan yhteenvetoon.  

 Tiedusteluun pyydetään vastaamaan 31.8.2006 mennessä. 
Tiedustelulomake palautetaan faksaamalla se numeroon (09) 701 2239 tai 
postitse osoitteella: Kunnallinen työmarkkinalaitos, tutkimus- ja 
selvitystoiminta /Mika Juutinen, Toinen linja 14, 00530 Helsinki tai 
sähköpostitse: mika.juutinen@kuntaliitto.fi 

 Tiedusteluun liittyviin kysymyksiin vastaavat Kunnallisessa 
työmarkkinalaitoksessa työmarkkinatutkija Mika Juutinen puh. (09) 771 
2131  ja tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen puh. (09) 771 2132. 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 
 

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen 
 

LIITE Tiedustelu Lääkärisopimuksen paikallisten järjestelyerien käytöstä vuonna 
2005 (LS JVE-tiedustelu 2005.xls) 
 

 



KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS TIEDUSTELULOMAKE
Tutkimus- ja selvitystoiminta 26.6.2006

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA 1.9.2005

Kunta/kuntayhtymä:  ______Vastasi 113 kuntayksikköä

Vastaajan nimi:  _______________________________________________________Puh:  ___________________

LS:n liite 1     (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus: Terveyskeskusten lääkärit) 

1.  Palkkaa saavan LS:n liitteen 1 henkilöstön lukumäärä 1.9.2005. 1933    henkilöä

2.  Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.9.2005 lukien 3,16 % LS:n liitteen 1 palkkasummasta.
     Työnantajan päätöksellä voidaan käyttää enemmän rahaa paikalliseen järjestelyerään.
     Ilmoita jaettava koko järjestelyerän %-osuus LS:n liitteen 1 palkkasummasta. 3,23    %

3.  Paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilö-
     kohtaisten lisien maksamiseen. Järjestelyerää kohdennettaessa on otettava huomioon, että
     harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin tulee olla käytettynä 1.9.2005 vähintään 3,5 % 
     LS:n liitteen 1 piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.
     Miten järjestelyerä kuntayksikössänne käytetään?
     * (esim. 0,4 %-yksikköä on 50 % 0,8 %:sta) saajien %

lukumäärä (% kaikista) järjestely-
erästä (*)

a)  peruspalkkojen/vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin 1205,5 (62,4%) 54,8

b)  henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamiseen 802,5 (41,5%) 41,8

d)  muuten, miten ____käyntipalkkiot (8), R 0 (1) ja väestöosa (1) 170 (8,8%) 3,4

= 100%

4.  Miten järjestelyerä kohdennetaan?
%

saajien järjestely-
lukumäärä (% kaikista) erästä (*)

a)  johtavat/ vastaavat lääkärit sekä ylilääkärit (myös apulaisylilääkärit) 243 (12,6%) 28,7

b)  erikois- ja yleislääkärin oikeudet omaavat lääkärit (mm. tk-lääkärit) 1265,5 (65,5%) 67,2

c)  koulutuksessa olevat lääkärit (mm. erikoistuvat lääkärit) 96 (5,0%) 4,1

(= 83,1%) = 100%

t06k03mj.xls



KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS TIEDUSTELULOMAKE
Tutkimus- ja selvitystoiminta 26.6.2006

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA 1.9.2005

Kunta/kuntayhtymä:  ______Vastasi 115 kuntayksikköä

Vastaajan nimi:  _______________________________________________________Puh:  ___________________

LS:n liite 2     (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus: Terveyskeskusten hammaslääkärit) 

1.  Palkkaa saavan LS:n liitteen 2 henkilöstön lukumäärä 1.9.2005. 1169,5    henkilöä

2.  Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.9.2005 lukien 3,16 % LS:n liitteen 2 palkkasummasta.
     Työnantajan päätöksellä voidaan käyttää enemmän rahaa paikalliseen järjestelyerään.
     Ilmoita jaettava koko järjestelyerän %-osuus LS:n liitteen 2 palkkasummasta. 3,29    %

3.  Paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilö-
     kohtaisten lisien maksamiseen. Järjestelyerää kohdennettaessa on otettava huomioon, että
     harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin tulee olla käytettynä 1.9.2005 vähintään 3,5 % 
     LS:n liitteen 2 piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.
     Miten järjestelyerä kuntayksikössänne käytetään?
     * (esim. 0,4 %-yksikköä on 50 % 0,8 %:sta) saajien %

lukumäärä (% kaikista) järjestely-
erästä (*)

a)  kohdennetusti peruspalkkojen/vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin 806 (68,9%) 58,4

b)  henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamiseen 480 (41,0%) 40,7

d)  muuten, miten ________________________________________ 5 (0,4%) 0,9

= 100%

4.  Miten järjestelyerä kohdennetaan?
%

saajien järjestely-
lukumäärä (% kaikista) erästä (*)

a)  johtavat/ vastaavat hammaslääkärit sekä ylihammaslääkärit 126 (10,8%) 26,1
     (myös apulaisylihammaslääkärit)

b)  erikois- ja yleishammaslääkärin oikeudet omaavat hammaslääkärit 855 (73,1%) 71,7
     (mm tk-hammaslääkärit)

c)  koulutuksessa olevat hammaslääkärit (mm. erikoistuvat hammaslääkärit) 14 (1,1%) 2,2

(85,0%) = 100%

t06k03mj.xls



KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS TIEDUSTELULOMAKE
Tutkimus- ja selvitystoiminta 26.6.2006

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA 1.9.2005

Kunta/kuntayhtymä:  ______Vastasi 43 kuntayksikköä

Vastaajan nimi:  _______________________________________________________Puh:  ___________________

LS:n liite 3     (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus: Sairaalalääkärit) 

1.  Palkkaa saavan LS:n liitteen 3 henkilöstön lukumäärä 1.9.2005. 4060    henkilöä

2.  Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.9.2005 lukien 2,9 % LS:n liitteen 3 palkkasummasta.
     Työnantajan päätöksellä voidaan käyttää enemmän rahaa paikalliseen järjestelyerään.
     Ilmoita jaettava koko järjestelyerän %-osuus LS:n liitteen 3 palkkasummasta. 2,93    %

3.  Paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilö-
     kohtaisten lisien maksamiseen. Järjestelyerää kohdennettaessa on otettava huomioon, että
     harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin tulee olla käytettynä 1.9.2005 vähintään 1,5 % 
     LS:n liitteen 3 piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.
     Miten järjestelyerä kuntayksikössänne käytetään?
     * (esim. 0,4 %-yksikköä on 50 % 0,8 %:sta) saajien %

lukumäärä (% kaikista) järjestely-
erästä (*)

a)  kohdennetusti peruspalkkojen/vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin 2105 (51,8%) 60,4

b)  henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamiseen 556 (13,7%) 38,9

d)  muuten, miten ____Tehtäväkohtaisiin vastuulisiin (1) 28 (0,7%) 0,7

= 100%

4.  Miten järjestelyerä kohdennetaan?
%

saajien järjestely-
lukumäärä (% kaikista) erästä (*)

a)  johtavat/ vastaavat lääkärit sekä ylilääkärit (myös apulaisylilääkärit) 832 (20,5%) 54,3

b)  erikois- ja yleislääkärin oikeudet omaavat lääkärit 1170 (28,8%) 43,2

c)  koulutuksessa olevat lääkärit (mm. erikoistuvat lääkärit) 325 (8,0%) 2,5

(57,3%) = 100%

t06k03mj.xls



KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS TIEDUSTELULOMAKE
Tutkimus- ja selvitystoiminta 26.6.2006

PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ LÄÄKÄRISOPIMUKSESSA 1.9.2005

Kunta/kuntayhtymä:  ______Vastasi 10 kuntayksikköä

Vastaajan nimi:  _______________________________________________________Puh:  ___________________

LS:n liite 4     (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus: Sairaalahammaslääkärit) 

1.  Palkkaa saavan LS:n liitteen 4 henkilöstön lukumäärä 1.9.2005. 93    henkilöä

2.  Paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.9.2005 lukien 2,9 % LS:n liitteen 4 palkkasummasta.
     Työnantajan päätöksellä voidaan käyttää enemmän rahaa paikalliseen järjestelyerään.
     Ilmoita jaettava koko järjestelyerän %-osuus LS:n liitteen 4 palkkasummasta. 3,11    %

3.  Paikallinen järjestelyerä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja henkilö-
     kohtaisten lisien maksamiseen. Järjestelyerää kohdennettaessa on otettava huomioon, että
     harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin tulee olla käytettynä 1.9.2005 vähintään 1,5 % 
     LS:n liitteen 4 piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä.
     Miten järjestelyerä kuntayksikössänne käytetään?
     * (esim. 0,4 %-yksikköä on 50 % 0,8 %:sta) saajien %

lukumäärä (% kaikista) järjestely-
erästä (*)

a)  kohdennetusti peruspalkkojen/vastaavien kuukausipalkkojen korotuksiin 39 (41,9%) 53,4

b)  henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamiseen 24 (25,8%) 46,6

d)  muuten, miten ________________________________________ 0 (0,0%) 0,0

= 100%

4.  Miten järjestelyerä kohdennetaan?
%

saajien järjestely-
lukumäärä (% kaikista) erästä (*)

a)  johtavat/ vastaavat hammaslääkärit selä ylihammaslääkärit 10 (10,8%) 43,1
    (myös apulaisylihammaslääkärit)

b)  erikois- ja yleishammaslääkärin oikeudet omaavat hammaslääkärit 35 (37,6%) 43,1

c)  koulutuksessa olevat hammaslääkärit (mm. erikoistuvat hammaslääkärit) 12 (12,9%) 13,8

(61,3%) = 100%
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