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KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2020–2021
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

1 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Sopimuksen voimassaolo jatkuu 28.2.2022 jälkeen vuoden kerrallaan, jollei
sitä kirjallisesti irtisanota viimeistään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden
päättymistä.

Irtisanomisesta huolimatta tämän sopimuksen määräykset ovat voimassa,
kunnes yhteisesti todetaan neuvottelujen uudesta sopimuksesta päättyneen
tai joku sopijaosapuoli kirjallisesti ilmoittaa katsovansa neuvottelut päätty-
neiksi.

2 § Yleiskorotukset

1 mom. Yleiskorotus 1.8.2020 lukien liitteissä 1,4 ja 5

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,24 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,24
prosenttia.

Soveltamisohje

Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää
korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien liitteessä 2

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,65 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,65
prosenttia.

Yleiskorotus 1.8.2020 lukien liitteessä 3

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
korotetaan 1.8.2020 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,25 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25
prosenttia.
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2 mom. Yleiskorotus 1.4.2021 lukien liitteissä 1, 3- 4

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0
prosenttia.

Soveltamisohje

Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää
korotetaan yleiskorotusta vastaavasti.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien liitteessä 2

 Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa
korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,31 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,31
prosenttia.

Yleiskorotus 1.4.2021 lukien liitteessä 5

Hinnoittelutunnuksiin L5EL4000, L5EL5000 ja L5EL5010 kuuluvien viranhaltijoiden
tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan
1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 0,72 prosenttia.
KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,72
prosenttia.

Hinnoittelutunnukseen L5EL3000 kuuluvien viranhaltijoiden ja hinnoittelematto-
mien viranhaltijoiden osalta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuu-
kausipalkkaa korotetaan 1.4.2021 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on
1,0 prosenttia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ko-
rotetaan 1,0 prosenttia.

3 § Keskitetty erä

KT ja JUKO neuvottelevat 28.2.2021 mennessä 0,5 prosentin suuruisen keskitetyn
erän jaosta liitteissä 1-4. Erän jako liittyy 9 §:ssä sovittuun palkkausjärjestelmä-
uudistukseen ja jaetaan valtakunnallisesti.

Mikäli erän jaosta ei päästä yhteisymmärrykseen paikalliseen järjestelyerään siir-
retään 0,2 prosenttia ja 0,3 prosenttia jaetaan kohdennettuna korotuksena liittei-
den 1-4 korkeimpiin peruspalkkatasoihin.

3 - 4 §:n mukaiset korotukset ovat yhteensä 0,8 prosenttia liitteiden 1- 4 palkka-
summista.

Liitteessä 5 yhden prosentin erä on käytetty keskitetysti yksi prosentti.



sll20allekirjoitusptk 3

LIITE 1e                Asia 29
Valtuuskunta         6/2020

4 § Paikallinen järjestelyerä

1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.4.2021

Liitteissä 1–4 paikallinen järjestelyerä on 0,3 prosenttia kunkin liitteen piirissä ole-
vien palkkasummasta, ellei 3 §:stä muuta johdu.

2 mom.  Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa tarkoitus on tukea 9 §:ssä sovitun palk-
kausjärjestelmäuudistuksen toteuttamista, jonka lisäksi tavoitteena ovat paikallis-
ten palkkausepäkohtien korjaaminen ja tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja
tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen.

Paikallinen järjestelyerä käytetään ensisijaisesti tehtäväkohtaisten palkkojen koro-
tuksiin. Henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän täyttäneillä työnantajilla erää voi
käyttää myös henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

3 mom. Paikallisen järjestelyerän laskeminen

Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan liitteen piiriin kuuluvien palkkasum-
masta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta.

Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki liitteen piiriin kuuluville maksetut palkat
lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulos-
palkkioita.

4 mom. Paikallisen järjestelyerän täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Asianomainen työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikalli-
sen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilös-
tölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksi-
mielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdol-
lisine perusteluineen.

Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen työnantaja päättää paikallisen järjestelyerän
käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vas-
taaviin korotuksiin.

4 § Euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen

Euromääräisiä palkkioita on korotettu liitteissä 1 ja 4 ilmenevällä tavalla. Myös pai-
kallisiin sopimuksiin perustuvia vastaavia palkanosia korotetaan vastaavansuurui-
sella korotuksella.

Kunnallisen eläinlääkäritaksan euromääräisiä käyntipalkkioita on korotettu
1.1.2021 3,04 prosentilla taksasta ilmenevällä tavalla.
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5 § Palkkahinnoittelujen tarkistaminen

Palkkahinnoitteluiden peruspalkkoja on korotettu liitteistä 1–5 ilmenevällä tavalla.

6 § Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys

Kilpailukykysopimuksen perusteella sovitut säännöllisen työajan pidennykset jää-
vät voimaan.

7 § Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään
kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kun-
tayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida
noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tar-
kistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmää-
rät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan tarkistusten voi-
maantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta
lukien.

7 §      Työhyvinvointia koskevat kannanotot

Osapuolet ovat laatineet tämän allekirjoituspöytäkirjan liitteinä olevat työhyvinvoin-
tikannanotot. Lisäksi yleisen osan soveltamisohjeliitteessä 1 on päivitetty lääkärien
ja hammaslääkärien työtehtävien työvuorosuunnittelua koskevia ohjeita.

8 § Jatkuva neuvottelumenettely

Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvottelumenette-
lyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virkaehtosopimusasioissa.

9 § Työryhmät

Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto ja KT neuvottelevat lääkärisopi-
muksen uuden palkkausjärjestelmän seuraavista vaiheista (liitteet 1-4). Järjestel-
mäuudistus koskee koko palkkausjärjestelmää ja sen eri palkkatekijöitä. Tavoit-
teena on eri lääkäriryhmien palkkausjärjestelmän kehittäminen ottaen erityisesti
huomioon hoidon jatkuvuuden tukeminen perusterveydenhuollossa, sekä erikois-
lääkärien ja - hammaslääkärien urakehityksen mukainen palkitseminen. Erityistä
huomioita kiinnitetään myös lääkärien/hammaslääkärien työssäjaksamisen ja työ-
hyvinvoinnin parantamiseen sekä tuloksellisuuden kehittämiseen.

Suomen Lääkäriliitto ja KT neuvottelevat myös suoritepalkkausjärjestelmän uudis-
tamisesta (erityisesti liite 1). Uudistus voi sisältää myös kokeiluja.
Suomen Hammaslääkäriliitto ja KT neuvottelevat myös suoritepalkkausjärjestel-
män uudistamisesta (erityisesti liite 2). Uudistus voi sisältää myös kokeiluja.
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Palkkausjärjestelmäuudistuksen yhtenä osana sovitaan tämän allekirjoituspöytä-
kirjan 3 - 4 §:n mukaiset toimenpiteet määräyksistä tarkemmin ilmenevällä tavalla.
Nämä muutokset tulevat voimaan 1.4.2021. Muilta osin muutokset tulevat voimaan
1.3.2022, ellei maakuntauudistuksesta muuta johdu.

Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat eläinlääkärien palkkausjärjestelmän
muuttamisesta ottaen huomioon maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkäripalve-
lutyöryhmän MMM011:00/2020 työn lopputuloksen. Palkkausjärjestelmän mahdol-
lisen uudistamisen yhteydessä osapuolet neuvottelevat myös muutoksista kunnan
virkaeläinlääkäreiden työaikamääräyksiin ottaen huomioon uuden työaikalain aset-
tamat vaatimukset praktikkoeläinlääkärien työhön.

Lääkärisopimuksen 2020-2021 työaikaluvussa on määräaikaisesti voimassa sään-
nöllisen työajan sijoittelua koskevat määräykset. Määräysten vaikutuksia toimin-
taan seurataan ja arvioidaan sopimuskauden ajan. Osana työtä pilotoidaan myös
erikoissairaanhoitoon soveltuvaa ympärivuorokautista mallia.

10 § Työrauha

Tämä sopimus on voimassa kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleisen
osan 28 §:ssä määrätyin työrauhavelvoittein 28.2.2022 saakka.

Helsingissä 27. toukokuuta 2020

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

Liite 1 Kannanotto työhyvinvoinnista

Liite 2 KT Kuntatyönantajien ja Suomen Eläinlääkäriliiton kannanotto


