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III ARBETSTID OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR

§ 11 Tillämpliga bestämmelser i arbetstidskapitlet i AKTA

Förutom detta avtal tillämpas även följande bestämmelser i
arbetstidskapitlet (kap. III) i AKTA:

AKTA
paragraf

AKTA
sakfråga

Undantag från tillämpningen av AKTA

§ 1 Principen om effektiv
användning av
arbetstiden

§ 3 Avvikelser från
arbetstidsbestämmelser
na

§ 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
sådant kliniskt mertidsarbete som avses i
bilagorna 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 ställning

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

§ 25 mom.
1 och mom.
-3–5

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

Se de avvikande bestämmelserna om
tidpunkten för arbetstidsersättning i form
av ledighet i § 20 och 21 i allmänna
delen.

§ 29 Utjämningsschema för
arbetstiden

Se även bestämmelsen om
arbetstidshandlingar i § 18 nedan.

§ 32 Arbetstidsbank
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§ 12 Ordinarie arbetstid

mom. 1 Begränsningar som gäller tillämpningen av bestämmelsen

Bestämmelsen i denna paragraf tillämpas inte på andra veterinärer
än heltidsanställda hygieniker på praktiserande veterinärer i bilaga
5.

mom. 2 Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för dem som omfattas av avtalet är 37
timmar. För sjukhusläkare och sjukhustandläkare är den ordinarie
arbetstiden dock 38 timmar 15 minuter per vecka eller i genomsnitt
detta timantal per vecka under en arbetsperiod där den ordinarie
arbetstiden enligt en på förhand uppgjord arbetsskiftsförteckning
utjämnas till detta timantal per vecka. Utjämningsperioden kan vara
högst ett år.

mom. 3 Den ordinarie arbetstiden under en arbetsvecka eller arbetsperiod
där det ingår en söckenhelg

Under de veckor eller arbetsperioder i vilka det ingår långfredag,
annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag eller midsommarafton samt
under de veckor eller arbetsperioder då nyårsdagen, trettondagen,
första maj, självständighetsdagen, julafton, juldagen eller annandag
jul infaller på en annan dag än en lördag eller söndag, är den
ordinarie arbetstiden per vecka eller arbetsperiod 7 timmar 24
minuter kortare. För sjukhusläkare och sjukhustandläkare är
arbetstiden dock 7 timmar 39 15 minuter kortare. Om det under
samma vecka eller arbetsperiod infaller två eller flera ovan avsedda
söckenhelger görs arbetstidsförkortningen för var och en av dessa
söckenhelger.

I deltidsarbete minskas arbetstiden under en sådan arbetsvecka
eller arbetsperiod så att den för varje arbetstidsförkortande
söckenhelg nedsätts med den andel av 7 timmar 24 minuter eller 7
timmar 39 15 minuter som tjänsteinnehavarens deltidsarbetstid
utgör av full arbetstid enligt mom. 2.

Detta moment tillämpas inte om anställningen inte varar en enda
sådan full arbetsvecka eller arbetsperiod som avses i mom. 2.

mom. 4 Den ordinarie arbetstiden för läkare och tandläkare vid
hälsocentraler och sjukhus under en avbruten
arbetsvecka/arbetsperiod

Om en läkares eller tandläkares arbetsvecka eller arbetsperiod
avbryts för att tjänsteförhållandet börjar eller slutar eller på grund av
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semester, tjänstledighet, deltagande i kurser (tjänstledighet eller
tjänstereseförordnande) eller jourledighet, bestäms den ordinarie
arbetstiden enligt följande:

1 Om avbrottet inte var känt när arbetsskiftsförteckningen gjordes
upp, förkortas den ordinarie arbetstiden med det timantal som har
antecknats för avbrottsdagarna i arbetsskiftsförteckningen.

2 Om avbrottet var känt när arbetsskiftsförteckningen gjordes upp,
förkortas den ordinarie arbetstiden med 7 timmar 15 minuter för den
första avbrottsdagen i veckan, för sjukhusläkare och
sjukhustandläkare dock med 7 timmar 15 minuter, och för de
följande avbrottsdagarna med 7 timmar 30 minuter, för
sjukhusläkare och sjukhustandläkare dock med 7 timmar 45
minuter, förutsatt att avbrottsdagen annars hade varit en arbetsdag
under veckan.

Exempel

Arbetsskiftsförteckningen för en läkare eller tandläkare vid en
hälsocentral görs upp för en treveckorsperiod. Under den
första veckan infaller långfredagen. Läkaren/tandläkaren har
semester eller tjänstledighet hela den första veckan och
jourledighet under tisdag och onsdag den vecka då annandag
påsk infaller. Den ordinarie arbetstiden under
treveckorsperioden är 111 114 timmar 45 minuter - 37 38
timmar 15 minuter (semesterveckan) - 7 timmar 24 15 minuter
(annandag påsk) -14 timmar 30 minuter (7 timmar + 7 timmar
30 minuter - 15 timmar (7 timmar 15 minuter + 7 timmar 45
minuter, jourledighet som annars hade varit arbetsdagar) = 52
timmar 6 minuter 54 timmar 15 minuter.

Tillämpningsanvisning

Arbetstiden för en deltidsanställd under en avbruten
arbetsvecka/arbetsperiod

För deltidsanställda finns inga bestämmelser om avbrutna
arbetsveckor eller avbrutna arbetsperioder som är relaterade
till deltidsarbetstiden, utan på dem tillämpas samma
bestämmelser som gäller dem som har full arbetstid så att
arbetstiden för en deltidsanställd under en avbruten period
kan vara högst densamma som den anställdes
deltidsarbetstid och högst densamma som arbetstiden för en
anställd med full arbetstid enligt ovan nämnda bestämmelser
för en avbruten period. Med tanke på likabehandling och av
praktiska skäl minskas ändå arbetstiden när
arbetsskiftsförteckningen görs upp i samma proportion som
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arbetstiden är kortare än full arbetstid. Se dessutom punkt 4 i
tillämpningsbilaga 1 till allmänna delen angående planeringen
av arbetsskiftsförteckningen för en deltidsanställd.

Exempel

– En deltidsanställd (arbetstid 90 tim./3 veckor) är under
en treveckors arbetsperiod tjänstledig en vecka.
Arbetstiden under perioden förkortas med en tid som
motsvarar tjänstledigheten, dvs. till 60 timmar.

– En deltidsanställd har semester under en del av veckan.
Arbetstiden under perioden förkortas med en tid som
motsvarar semestern. Om en deltidsanställd t.ex. arbetar
bara 2–3 dagar i veckan, beviljas semestern om möjligt i
hela veckor.

– En deltidsanställd insjuknar plötsligt. Arbetstiden under
perioden förkortas med det timantal som antecknats för
sjukdagarna.

– Under en avbruten arbetsperiod för en deltidsanställd
infaller en söckenhelg. Arbetstiden under perioden
förkortas med en tid som motsvarar avbrottet och med
en proportionell söckenhelgsförkortning.

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

Uträkning av timlön

mom. 1 Den timlön som behövs för uträkning av penningersättningar för
mertids-, övertids-, kvälls-, natt-, lördags-, söndags- och
helgaftonsarbete samt jourersättning får man genom att dividera den
ordinarie lönen för en kalendermånad

1 med 160 (hälsocentralläkare, hälscentraltandläkare och andra än
praktiserande veterinärer)

2 med 163 (sjukhusläkare, sjukhustandläkare).

Uträkning av timlön i deltidsarbete

mom. 2 Timlönen för en deltidsarbetande får man genom att dividera den
ordinarie lönen för en kalendermånad (deltidslönen) med det tal man
får då den ordinarie arbetstiden för den deltidsarbetande
(deltidsarbetstiden) divideras med den fulla arbetstiden och
multipliceras med den i mom. 1 angivna månadslönedivisorn för en
anställd med full arbetstid.

Tillämpningsanvisning

Formel för timlön:

Timlönen = deltidslönen : ( mån.lönedivisorn x deltidsarbetstiden )full arbetstid

mom. 3 I andra fall än de som avses i mom. 1 och 2 får man den behövliga
timlönen genom att dividera den ordinarie lönen med det tal som
motsvarar antalet timmar som används till ordinarie arbete under en
månad.

Tidpunkten för ersättningar

mom. 4 Penningersättning ska betalas och ersättning i form av ledighet ges
senast under den kalendermånad som följer efter utförandet av det
arbete som berättigar till ersättning. Om den ordinarie arbetstiden är
fastställd för en längre period än en vecka, ska ersättningen ges
under den kalendermånad som följer efter en sådan periods slut.
Enligt överenskommelse med den anställde kan ersättning i form av
ledighet dock ges ännu under de fyra följande kalendermånaderna.
På samma sätt kan penningersättning betalas senare än vad som
sägs ovan, när ersättning i form av ledighet som man avsett att ge
inte har kunnat ges under den ovan bestämda tiden på grund av
avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet. I fråga om ersättning i form
av ledighet, se § 22 i allmänna delen i LÄKTA.
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Tillämpningsanvisning

I  AKTA  kap.  III  §  23  mom.  1  finns  en  särskild
bestämmelse om tidpunkten för arbetstidsersättningar till
dem som är i ledande eller självständig ställning.

§ 21 22 Ersättning i form av ledighet

mom. 1 Arbetstidsersättning i form av ledighet som avses i detta avtal ges
senast under de tre månader som följer på utgången av den
arbetsvecka eller den arbetsperiod som berättigar till ersättning, om
inget annat avtalas med tjänsteinnehavaren eller lokalt.

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

Ersättning för arbetsplatsjour bör dock i mån av möjlighet ges i
form av ledighet på läkarens första arbetsdag omedelbart efter
respektive jour (se bestämmelsen i § 20 ovan).

Jourersättning i form av ledighet (jourledighet) bör i allmänhet
ges som hela arbetsveckor. Då motsvarar 37 timmar
jourledighet för läkare och tandläkare vid hälsocentraler och
38 timmar 15 minuter jourledighet för sjukhusläkare och
sjukhustandläkare en veckas ledighet i ordinarie arbetstid.
Under en söckenhelgsvecka är jourledigheten mindre i
motsvarande grad som den ordinarie arbetstiden är kortare.

Om jourledighet ges för en kortare period än en
kalendervecka, iakttas som riktgivande i tillämpliga delar
bestämmelserna om en avbruten arbetsvecka i § 12 mom. 4 i
allmänna delen. Under en sådan vecka är den ordinarie
arbetstiden en veckas ordinarie arbetstid (37 timmar eller 38
timmar 15 minuter), under en söckenhelgsvecka kortare enligt
söckenhelgsförkortningen, minskad med mängden
jourledighet, oberoende av på vilket sätt arbetstiden i
respektive vecka har fördelats på de olika arbetsdagarna.
Motsvarande förfarande iakttas under en arbetsperiod.

Exempel



KT Cirkulär 5/2016 bilaga 3

ALLMÄN DEL   ▌ VILOTIDER

yleiskirje1605hnkr-LS-liite3.docx 7

Ersättning i ledig tid ges i den tjänst där ledigheten har
intjänats eller i en annan tjänst med samma lönenivå vid
sjukhuset/hälsocentralen. Om ersättning i ledig tid inte har
kunnat ges inom utsatt tid, betalas penningersättning enligt
det tjänstekollektivavtal som gäller vid betalningstidpunkten.
Penningersättningen betalas utgående från lönen vid
betalningstidpunkten.

Under den vecka eller de dagar som ges som jourledighet kan
läkaren inte utföra mertidsarbete.

Läkare som har jourledigt beordras i allmänhet inte jour under
jourledigheten, även om jourledighet inte utgör något hinder
för att utföra jour under den vecka eller dag som getts som
jourledighet.

mom. 3 Flyttning av ledighet när tjänsteinnehavaren insjuknar

Om tjänsteinnehavaren insjuknar innan en ledighet som utgör
arbetstidsersättning börjar eller under en sådan ledighet, tillämpas
samma förfarande som vid flyttning av semester i motsvarande
situationer (§ 11 i semesterkapitlet i AKTA), och arbetsgivaren har
då rätt till den del av sjukdagpenningen som motsvarar den lön som
betalats för sjukdomstiden. Om det efteråt konstateras att
sjukdagpenning inte betalas till arbetsgivaren, anses ledigheten
som utgör arbetstidsersättning uttagen och förbrukad enligt den
ursprungliga bekräftelsen.

– – –
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V ÖVRIGA BESTÄMMELSER

§ 23 24 Övriga tillämpliga bestämmelser i AKTA

Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i AKTA:

Kap. I  Allmänna delen, § 2 mom. 1 (avtalets förhållande till
tidigare anställningsvillkor), § 7 och 8.

Kap. IV  Semester
– Grunden för beräkning av semesterlön,

semesterersättning och semesterpenning, se LÄKTA
allmänna delen § 9. Angående utbytesledighet, se §
24 nedan.

Kap. V Tjänstledighet
Kap. VI Ersättningar för kostnader och naturaprestationer
Kap. VII Förtroendemän
Kap. VIII Permittering, ombildning till deltidsanställning och

anställningens upphörande
Bilaga 16 Ersättningar för resekostnader.

§ 24 25 Utbytesledighet

Den semesterpenning som avses i § 18 i semesterkapitlet i AKTA
eller en del av semesterpenningen kan med tjänsteinnehavarens
samtycke ges i form av motsvarande ledighet.

Protokollsanteckning

Utbyte av semesterpenning mot ledighet bestäms i fråga om
kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
enligt underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal
(Tjänstekollektivavtal om utbyte av semesterpenningen för
kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
mot ledighet).

Tillämpningsanvisning

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 50 % av antalet intjänade
semesterdagar enligt tabellerna i § 5 mom. 2 i
semesterkapitlet i AKTA. När utbytesledighet beviljas
antecknas som utbytesledighet motsvarande antal dagar som
för semester, dvs. arbetsdagar (mån–fre förutom söckenhelg).
Utbytesledighet som beviljas som en hel vecka fastställs från
måndag till söndag (5 dagar utbytesledighet). Ordinarie lön
enligt § 5 i lönekapitlet i AKTA betalas för hela
utbytesledighetstiden (inte enbart för
utbytesledighetsdagarna).
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Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas
ingen semesterpenning. Om bara en del av
semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den
semesterpenning (euro) som räknats ut enligt § 18 i
lönekapitlet i AKTA lönen (semesterpenningen: antalet
utbytesledighetsdagar) för så många dagar som
tjänsteinnehavaren har utbytesledighet.

Om tjänsteinnehavaren insjuknar innan utbytesledigheten
börjar eller under ledigheten, tillämpas samma förfarande som
vid flyttning av semester i motsvarande situationer, och
arbetsgivaren har då rätt till den del av sjukdagpenningen som
motsvarar den lön som betalats för sjukdomstiden.

Exempel

Den ordinarie lönen för en tjänsteinnehavare är enligt § 9 i
allmänna delen i LÄKTA 4 000 euro. Tjänsteinnehavaren har
rätt till semester för 8 månader enligt tabellen i § 5 mom. 3
punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA, utbytesledigheten är
således 12 dagar (24 dagar : 2). Semesterpenningen är 1 920
euro (8 mån. x 6 % x 4 000 euro), vilket innebär att beloppet
per utbytesledighetsdag är 160 euro (1 920 euro : 12 dagar
utbytesledighet). För tjänsteinnehavaren fastställs 7 dagar
utbytesledighet (måndag till följande veckas tisdag) och för
den tiden betalas ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 och den
resterande delen av semesterpenningen (en del som
motsvarar 5 dagar utbytesledighet) betalas i pengar. I pengar
betalas 800 euro (semesterpenningen 1 920 euro - 7 dagar
utbytesledighet x 160 euro).

– – –
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TILLÄMPNINGSBILAGA 1 TILL ALLMÄNNA DELEN

TILLÄMPNINGSANVISNING OM ARBETSSKIFTSFÖRTECKNINGAR

– – –

3 Ändringar i arbetsskiftsförteckningen

Huvudregeln är att en arbetsskiftsförteckning som fastställts och
lagts fram ska följas. Om avvikelser från arbetsskiftsförteckningen
måste göras, antecknas de eventuella ändringarna i
arbetsskiftsförteckningen (därtill kan de dokumenteras separat).

Huruvida det föreligger grundad anledning att ändra
arbetsskiftsförteckningen prövas från fall till fall. Sådana
anledningar är bland annat verksamhetsbetingade skäl, t.ex.
patienternas antal, kategori och vårdbehov eller oförutsedd frånvaro
bland personalen. En grundad anledning föreligger också när en
tjänsteinnehavare till exempel på grund av sjukdom inte sköter ett
arbetsskift eller en jour som tjänsteinnehavaren enligt
arbetsskiftsförteckningen skulle få ersättning för i ledig tid, eller om
arbetsskiftsförteckningen har gjorts upp på ett felaktigt sätt. En
grundad anledning, och ett förfarande som rekommenderas, är att
man, om mer arbete än planerat behöver utföras någon dag, i
stället kortar av arbetstiden för de övriga arbetsdagarna under
arbetsperioden i motsvarande mån om det är möjligt med tanke på
verksamheten. Den ordinarie arbetstiden ska då i genomsnitt bli
den som anges i § 13 mom. 2 ovan, dvs. 37 timmar eller 38 timmar
15 minuter per vecka.

Ändringar ska godkännas av den som fastställt
arbetsskiftsförteckningen, i brådskande fall i efterskott. Om
arbetsskiftsförteckningen nödvändigtvis måste ändras så att den
ordinarie arbetstiden ändras till kliniskt mertidsarbete eller annat
mertids-/övertidsarbete, ska tillstånd på förhand inhämtas hos den
som fastställt arbetsskiftsförteckningen.

– – –
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BILAGA 5
KOMMUNALA VETERINÄRER

I LÖNER

§ 1  Lönesättningen från 1.1.2016

Grundlön €/mån.
Tjänstebeteckning/Uppgift För uppgiften lämplig

specialveterinärexame
n

Legitimerad
veterinär

1
Heltidsanställd hygieniker och
veterinär som
utövar tillsyn
L5EL3000 4 329,36 4 185,26
2
Praktiserande veterinär som
tjänstgör som chef för
hälsoövervakningen eller som
ansvarig veterinär *
L5EL4000
– för uppgifter inom miljö-

och hälsoskyddet m.m.
– för uppgifter vid praktik

4 329,36
2 009,38

4 185,26
1 748,53

3
Annan praktiserande veterinär

L5EL5010 2 009,38 –
L5EL5000 – 1 748,53

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

Tillämpningsanvisning

1 Anställda utanför lönesättningen

Utanför lönesättningen står den som är chef för miljö- och
hälsoskyddet, förste stadsveterinär, ledande hygieniker, chef
för hälsoövervakningen eller heltidsanställd hygieniker som
arbetar som laboratoriechef.
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2 Arbetsvärdering och bestämning av den
uppgiftsrelaterade lönen

När en veterinärs uppgiftsrelaterade lön fastställs inom den
lönegrupp som ska tillämpas, bör enligt § 9 i lönekapitlet i
AKTA bl.a. följande faktorer beaktas i fråga om arbetets
svårighetsgrad och mängd:

– befolkningsunderlaget om arbetet omfattar flera
kommuner, och också i övrigt samverkan mellan
kommuner, t.ex. då större områden bildas och uppgifter
som kräver specialisering kan koncentreras till någon
eller några tjänsteinnehavare

– områdets näringsstruktur (t.ex. antalet
industrianläggningar och andra anläggningar som ska
övervakas och deras storlek och karaktär),
specialuppgifter som anknyter till närbelägen gräns eller
hamn

– antalet och arten av miljö- och hälsoskyddsuppgifter och
miljötillståndsärenden, vilken sorts tjänster som säljs till
utomstående och hur omfattande denna försäljning är

– eventuell specialkompetens som veterinären har nytta av
i sin tjänsteutövning.

I lönen beaktas och stöds lokalt uppnående av målen i
riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt och planer,
om detta väsentligt inverkar på omfattningen och arten av
veterinärernas uppgifter eller medför avgörande omställningar
i den inbördes arbetsfördelningen och uppgiftsarrangemangen
(se punkt 1 i tillämpningsanvisningarna för § 9 i lönekapitlet i
AKTA angående revidering av tjänsteinnehavares
uppgiftsbeskrivning och omprövning av arbetets
svårighetsgrad i samband med uppgiftsändringar).

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 arbetstid är i snitt 37 38
timmar 15 minuter i veckan (se § 12 i allmänna delen i
läkaravtalet). Uppgifterna för heltidsanställda hygieniker
består av de övervaknings- och inspektionsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddet som avses i veterinärvårdslagen



KT Cirkulär 5/2016 bilaga 3

BILAGA 5   ▌  KOMMUNALA VETERINÄRER  ▌ LÖNER

yleiskirje1605hnkr-LS-liite3.docx 13

(765/2009), laboratorieveterinäruppgifter, 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. Huvuduppgifterna för personer i ledande
ställning och chefsställning är att leda och planera
hälsoövervakningen och att sköta övriga administrativa
myndighetsuppgifter.

4 Praktiserande veterinär som tjänstgör som chef för
hälsoövervakningen eller som ansvarig veterinär

En praktiserande veterinär som avses i § 1 punkt 2 ansvarar i
enlighet med en instruktion eller ett myndighetsbeslut för
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och andra ovan i punkt
3 nämnda uppgifter och sköter dessutom en veterinärpraktik.
Om kommunen/samkommunen inte har någon hel- eller
deltidsanställd hygieniker och ingen annan
kommun/samkommun har fått i uppdrag att sköta de uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddet och de övriga uppgifter som
enligt gällande lagstiftning ska skötas av en veterinär, anses
en av veterinärerna vara verksam i de uppgifter som avses i
denna punkt.

Den uppgiftsrelaterade lönen för en sådan veterinär bestäms
enligt lönesättningen på basis av den tid som avdelats för
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet (övervakning,
inspektion m.m., se punkt 3 ovan) och en chefs/en ansvarig
veterinärs administrativa myndighetsuppgifter och av den tid
som i medeltal används för praktiken (när grundlönen
bestäms enligt förhållandet mellan dessa arbetstider utgår
man från full arbetstid på 37 38,25 veckotimmar).
Bestämmelsen tillämpas när den arbetstid som bestämts för
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet och administrativa
uppgifter i genomsnitt är 3–33 timmar per vecka. Grundlönen
justeras vid behov årligen i motsvarande mån som uppgifterna
ändras. Den i bestämmelsen avsedda lönen för praktiserande
veterinärer kan också avtalas på något annat sätt mellan
kommunen/samkommunen och veterinären.

Exempel

Den arbetstid som bestämts för uppgifter som chef för
hälsoövervakningen/ansvarig veterinär och uppgifter inom
miljö- och hälsoskyddet är i genomsnitt 15 15 timmar 20
minuter per vecka, vilket är 40,5 40 procent av en arbetstid på
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37 38,25 timmar. Grundlönen bestäms då enligt följande:
40,5/100 x (grundlönen enligt tabellen, punkten för uppgifter
inom miljö- och hälsoskyddet m.m., + 59,5 60/100 x
(grundlönen enligt tabellen, punkten för uppgifter vid praktik).
Vid bestämningen av grundlönen beaktas i arbetsvärderingen
i fråga om miljö- och hälsoskydd m.m. de faktorer som anges i
punkt 2.

5 Annan praktiserande veterinär

5.1 Lönesystem och uppgifter

Lönen för övriga praktiserande veterinärer enligt § 1 punkt 3 består
av den ordinarie lön som arbetsgivaren betalar och av de arvoden
som anges i den kommunala veterinärtaxan. De praktiserande
veterinärerna omfattas alltså inte av systemet med helhetslön
och deras ordinarie arbetstid har inte bestämts i avtalet.
Därför bestäms lönen för vikarier m.fl. för en ofullständig
kalendermånad alltid som dagslön oberoende av längden på
vikariens anställning (jfr § 19 i lönekapitlet i AKTA).

Tillsyns- och inspektionsuppgifter och andra
myndighetsuppgifter

Grundlönen för praktiserande veterinärer enligt § 1 punkt 3
ovan anses utöver tjänsteveterinärernas åligganden enligt
veterinärvårdslagen innefatta i genomsnitt 3 timmar i veckan
av övervaknings- och inspektionsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddet och andra myndighetsuppgifter som
arbetsgivaren ålagt.

Också en praktiserande veterinär till vars uppgifter inte i regel
hör tillsynsuppgifter enligt 15 § 3 mom. i veterinärvårdslagen
och/eller uppgifterna inte ingår i de tre timmar som anges i
föregående stycke kan ändå tillfälligt bli tvungen att sköta
dessa tillsynsuppgifter. I så fall betalas den praktiserande
veterinären timlön för den tid som åtgått för en sådan uppgift
inklusive restiden. Till den tid som använts för uppgiften
räknas beredning och efterarbete som har direkt anknytning
till tillsynsuppgiften.

Timlönen räknas på den lön som bildas antingen av minst
grundlönen för en legitimerad veterinär som verkar som
heltidsanställd hygieniker och av ett på denna lön beräknat
arbetserfarenhetstillägg eller av den uppgiftsrelaterade lönen
för en heltidsanställd tillsynsveterinär med motsvarande
arbete i kommunen och av ett på denna uppgiftsrelaterade lön
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beräknat arbetserfarenhetstillägg för ovan nämnda
praktiserande veterinär. Divisorn för timarvodet är 160. Till
den del som den praktiserande veterinären sköter en sådan
tillsynsuppgift under obekväm arbetstid enligt § 11 i allmänna
delen betalas för den tid som använts för uppgiften inklusive
restiden ersättningar för obekväm arbetstid enligt
bestämmelsen i fråga. Veterinären ska inom den tid som
arbetsgivaren förutsätter lämna in en specificerad redogörelse
för tillsynsuppgifterna och den tid som använts för dem.

Om en praktiserande veterinärs uppgifter till följd av regionala
samarbetsprojekt eller liknande projekt eller lagändringar
ändras väsentligt och bestående i fråga om omfattningen av
uppgifterna inom miljö- och hälsoskyddet etc. fastställs den
uppgiftsrelaterade lönen på nytt med stöd av bestämmelsen
om praktiserande veterinärer som tjänstgör som ansvariga
veterinärer i § 1 punkt 2 (se tillämpningsanvisning 4 för § 1
ovan).

Arbetsgivaren och veterinären kan också ingå någon annan
överenskommelse om lönen för tillsynsuppgifter. Då tillämpas
inte bestämmelsen om minimigrundlön i § 1.

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 arbetslöshetsförsäkringspremier i fråga om
praktiserande veterinärer.
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5.2 Vissa arbetsarrangemang för praktiserande veterinärer

Till uppgifterna för praktiserande veterinärer hör i allmänhet
förutom veterinärhjälp även myndighetsuppgifter (bl.a.
djurskydd, smittsamma sjukdomar, övervakningsuppgifter
enligt livsmedelslagen) som kan kräva ett längre
sammanhängande arbetspass under arbetsdagen (vardagar
dagtid) och/eller som det är motiverat att försöka förlägga till
vissa på förhand bestämda tider. Med tanke på dylika
situationer kan man t.ex. avtala inom
kommunen/samkommunen eller mellan kommuner som hör till
en jourring e.d. att sjukbesök vid brådskande sjukdomsfall
under en viss tid styrs till andra veterinärer inom området.
Dessa arbetsarrangemang ordnas mellan veterinärerna enligt
reciprocitetsprincipen. Det är alltså inte fråga om veterinärjour
som gäller veterinärvård för vilken jourersättning betalas.

5.3  Vissa jourhavande veterinärer

Med vissa jourhavande veterinärer avses andra veterinärer än
kommunens/samkommunens veterinärer eller veterinärer som
hör till en avtalad jourring. Utgångspunkten är att sådana
veterinärer anställs, beroende på uppgifterna, i
tidsbegränsade tjänste- och arbetsavtalsförhållanden (t.ex.
jourhavande veterinärer för ett veckoslut eller för något annat
jourskift). Uppgifter där offentlig makt utövas kan skötas
endast i tjänsteförhållande.

I fråga om lönen för veterinärer som enbart deltar i
veterinärjouren finns inga avtalsbestämmelser. Ofta betalas
grundersättning för jour enligt § 4 och dessutom har de rätt till
arvoden enligt taxan, men arvodesgrunderna kan variera.

– – –


