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KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2018–2019  
ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 

1 §  Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen 

Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.  

Sopimuksen voimassaolo jatkuu 31.3.2020 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 1.5.2018 lukien  

 Liite 1 (terveyskeskusten lääkärit)  

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,55 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 
2,55 prosenttia. 

 Liite 2 (terveyskeskusten hammaslääkärit)  

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,55 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 
2,55 prosenttia. 

 Liite 3 (sairaalalääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 
prosenttia. 

Soveltamisohje  

Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää 
korotetaan yleiskorotusta vastaavasti. 
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Liite 4 (sairaalahammaslääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,2 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,2 
prosenttia. 

Soveltamisohje  

Yliopistollisen sairaalan sivuviranhaltijan palkkiota ja henkilökohtaista lisää 
korotetaan yleiskorotusta vastaavasti. 

Liite 5 (kunnalliset eläinlääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.5.2018 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,3 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,3 
prosenttia. 

2 mom. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien  

 Liite 1 (terveyskeskusten lääkärit)  

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,1 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,1 
prosenttia. 

 Liite 2 (terveyskeskusten hammaslääkärit)  

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 2,1 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 2,1 
prosenttia. 

 Liite 3 (sairaalalääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 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. 
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Liite 4 (sairaalahammaslääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 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. 

Liite 5 (kunnalliset eläinlääkärit) 

Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 
korotetaan 1.4.2019 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,0 prosent-
tia. KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 
prosenttia.  

3 § Paikallinen järjestelyerä 

1 mom. Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 

Liitteissä 1–5 paikallinen järjestelyerä on 0,7 prosenttia kunkin liitteen piirissä  
olevien palkkasummasta. 

2 mom.  Paikallisen järjestelyerän kohdentaminen 

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten 
palkkausepäkohtien korjaaminen ja tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtä-
vien 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. 
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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 käynti- ja toimenpidepalkkioita on korotettu liitteissä 2 ja 4 ilmene-
vällä tavalla. 

Kunnallisen eläinlääkäritaksan euromääräisiä palkkioita on korotettu 1.1.2019 3,46 
prosentilla. 

5 § Palkkahinnoittelujen tarkistaminen 

Palkkahinnoitteluiden peruspalkkoja on korotettu liitteistä 1–5 ilmenevällä tavalla. 

6 § Omalääkärit 

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2014–2016 (1. painos) omalääkäreitä 
koskevat määräykset ovat voimassa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudis-
tuksen voimaantuloon saakka. 

Voimassaolevat palkkausmääräykset on merkitty allekirjoituspöytäkirjan  
liitteeseen 1. 

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. 
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8 §  Määräaikainen lomarahan vähentäminen   

Virka- ja työehtosopimusta lomarahan vähentämisestä noudatetaan vuo-
sina 2016–2017, 2017–2018 sekä 2018–2019 31.5.2016 allekirjoitetun eril-
lisen virka- ja työehtosopimuksen perusteella.  

Lääkärisopimuksen yleisen osan 24 §:n lomarahojen vapaaksi vaihtamista 
koskeva virkaehtosopimus lomanmääräytymisvuosien 2016–2017 ja 2017–
2018 sekä 2018–2019 osalta on allekirjoituspöytäkirjan liitteenä 2.  

9 § Jatkuva neuvottelumenettely 

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

10 § Työryhmät 

Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT 
neuvottelevat sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa uudet, maakunta- ja yri-
tyssektoreille viimeistään 1.4.2020 voimaan tulevat lääkärisopimukset.  

Suomen Eläinlääkäriliitto ja KT neuvottelevat seuraavaan lääkärisopimukseen 
eläinlääkäriryhmiä koskevan uuden päivystyskorvausjärjestelmän sekä lepoaika-
määräykset. Lisäksi työryhmä neuvottelee uuden palkkausjärjestelmän ja selvittää 
mahdollisuutta lainmuutokseen, jonka perusteella työnantajalla olisi oikeus periä 
asiakkailta palkkio eläinlääkäripalveluista. Määräykset neuvotellaan siten, että ne 
voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1.4.2020 alkaen. 

11 § Työrauha 

Tämä sopimus on voimassa kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleisen 
osan 28 §:ssä määrätyin työrauhavelvoittein 31.3.2020 saakka. 

Helsingissä 13. helmikuuta 2018 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY  

Liite 1 Omalääkärien palkkahinnoittelu, väestöosan ala- ja yläraja, toimenpiteiden  
ja käyntien korvaukset  

Liite 2  Lomarahavapaata koskeva erillinen virkaehtosopimus lomamääräytymisvuosilta 
2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 
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Omalääkärien palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

Lääkärin virkanimike/tehtävä Omalääkäri 
Peruspalkka, € 

1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa  
olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltu-
vaa erikoislääkärin oikeutta  
L1VV2001  4 423,33 

2  
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden 
omaavat terveyskeskuslääkärit 

 
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään so-
veltuva erikoislääkärin oikeus 

 
L1VV3001  3 543,15 

3 
Muut terveyskeskuslääkärit  

3.1 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen  
erityiskoulutus tai joka on toiminut yh-
teensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkä-
rin virassa/tehtävässä  

L1VV3002  2 982,35 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkoke-
muslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palve-
luksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna 
lääkärinä työskentely.  

3.2 
Laillistettu lääkäri 

 

L1VV4000  2 859,27 

Omalääkärin palkan väestöosa ala- ja yläraja 

LS 2014–2016 (1.–2. painos) liite 1 2 § 1 momentin mukainen omalääkärin palkan 
väestöosa on 1.5.2018 alkaen 1,94–2,29 euroa kuukaudessa jokaista omalääkärin 
perusvastuuväestöön kuuluvaa henkilöä kohti. 
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Omalääkärien palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

Lääkärin virkanimike/tehtävä Omalääkäri 
Peruspalkka, € 

1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa  
olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltu-
vaa erikoislääkärin oikeutta  
L1VV2001  4 516,22 

2  
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden 
omaavat terveyskeskuslääkärit 

 
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään so-
veltuva erikoislääkärin oikeus 

 
L1VV3001  3 617,56 

3 
Muut terveyskeskuslääkärit  

3.1 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen  
erityiskoulutus tai joka on toiminut yh-
teensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkä-
rin virassa/tehtävässä  

L1VV3002  3 044,98 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkoke-
muslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palve-
luksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna 
lääkärinä työskentely.  

3.2 
Laillistettu lääkäri 

 

L1VV4000  2 919,31 

Omalääkärin palkan väestöosa ala- ja yläraja 

LS 2014–2016 (1.–2. painos) liite 1 2 § 1 momentin mukainen omalääkärin palkan 
väestöosa on 1.4.2019 alkaen 1,98–2,34 euroa kuukaudessa jokaista omalääkärin 
perusvastuuväestöön kuuluvaa henkilöä kohti. 
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Omalääkärien toimenpiteiden korvaustaulukko 1.1.2016 lukien  

Palkkiot ja  
korvaukset 
 

Omalääkärin 
päiväaika 

Työpaikkapäivystys Poikkeava työpaikka-
päivystys  
ja vapaamuotoinen 
päivystys 

Toimenpideryhmät € € € 

R 0 2,68       2,68   3,03  

R I, RU I, RR I 7,26  7,26  8,21 

R II, RU II, RR II 10,96  10,96  13,57 

R III, RR III 26,80  26,80 30,76 

Omalääkärien käyntipalkkiot 1.1.2016 lukien  

Palkkiot ja korvaukset Omalääkäri (muu  
kuin päivystysaika) 

Käyntipalkkiot € 

Perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan käynti oman  
omalääkärin luona  

 
– 

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

vapaalla, virkavapaalla tai koulutukseen määrättynä 
2) muuna aikana 

 
 
1) 5,31–6,30 
 
2) – 

Muun kuin perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan  
käynti omalääkärin luona  

 
5,31–6,30 

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

 
 
a) 14,62 
b) 21,04 
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VIRKAEHTOSOPIMUS LOMANMÄÄRÄYTYMISVUOSIEN 2016–2017, 2017–2018  
JA 2018–2019 LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAAKSI  

1 § Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvaan henkilöstöön.  

2 §  

1 mom. Tätä virkaehtosopimusta sovelletaan lomanmääräytymisvuosilta 2016–2017 ja 
2017–2018 ansaittavan lomarahan vaihtamisesta vapaaksi.  

2 mom.  Lomanmääräytymisvuoden 2018–2019 osalta ansaittavaan lomarahaan sovelle-
taan kilpailukykysopimusta, jonka mukaan julkisen sektorin (valtion, kunnan, kir-
kon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ny-
kyisestä tasosta. Vähennys koskee 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuo-
sien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. 

3 § Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 35 % KVTES:n vuosilomaluvun 5 §:n 2 mo-
mentin taulukoissa määrätyistä ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä. 

4 §  Tähän sopimukseen sidottu ei saa sopimuksen voimassa ollessa ryhtyä työtaiste-
lutoimenpiteisiin sopimuksen pätevyydestä, voimassaolosta tai oikeasta sisällöstä 
taikka sopimuksen perustuvasta vaatimuksesta syntyneen riidan ratkaisemiseksi, 
voimassaolevan sopimuksen muuttamiseksi tai uuden sopimuksen aikaansaa-
miseksi. 

5 § Tämä virkaehtosopimus on voimassa 1.2.2017–30.9.2019. Tämä sopimus ei ole 
irtisanottavissa. Mikäli tämän sopimuksen 2 §:ssä mainittujen lomanmääräytymis-
vuosien mukaisia lomarahoja vaihdetaan vapaaksi ja niitä pidetään tämän sopi-
muksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen, määräytyy lomarahavapaapäivien 
lukumäärä 3 §:n mukaan.  

6 §  Tällä virkaehtosopimuksella ei ole jälkivaikutusta. 

7 §  Sopimuksen raukeaminen  

 Tämän virkaehtosopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien työmarkkinakeskus-
järjestöjen toteavan 13.6.2016, että 29.2.2016 tehdyllä neuvottelutuloksella työ-
markkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimukseksi on riittävä kattavuus ja kes-
kusjärjestöt allekirjoittavat Kilpailukykysopimuksen.  

 Helsingissä 31. toukokuuta 2016 

 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 

 JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY 


