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II PALKKAUS 

– – – 

6 § Kasvatus- ja perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu 1.1.2016 1.5.2018 
ja 1.4.2019 lukien  

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin  
oikeutta, peruspalkka  

 

 

 

– – – 

8 § Eläinlääkärin työkokemuslisän laskentapalkka, palkka palkallisen  
virkavapaan, koulutuksen ja lomarahavapaan ajalta  

– – – 

3 mom. Määräystä ei sovelleta eläinlääketieteen opiskelijoihin. 

Soveltamisohje 

Jos eläinlääkärin oma varsinainen palkka (ks. määritelmä 
KVTES II luvun 5 §) on suurempi kuin mikä maksettava palkka 
olisi 8 §:n 1 tai 2 momentin tai 9 §:n 3 momentin perusteella, 
maksetaan ao. ajoilta kuitenkin eläinlääkärin oma varsinainen 
palkka. 

Työnantajan hyväksymänä pidetään koulutustilaisuutta silloin, 
kun eläinlääkäri on anomuksesta saanut palkallista virkava-
paata koulutusta varten. 

Reservin kertausharjoitusten ajalta saatu reserviläispalkka vä-
hennetään em. palkasta KVTES:n V luvun 12 11 §:n 1 momen-
tin mukaan.  

– – – 

 1.1.2016 1.5.2018 1.4.2019 

L0KASVNL  4 492,87 4 607,44 4 704,20 
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III TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET 

11 § KVTES:n työaikaluvun sovellettavat määräykset  

Tämän sopimuksen lisäksi sovelletaan KVTES:n työaikaluvun  
(III luku) seuraavia määräyksiä: 

KVTES 
pykälä 

KVTES 
asia 

Poikkeukset KVTES:n  
soveltamisesta 

1 § Työajan tehokkaan 
käytön periaate 

 

3 § Työaikamääräyksistä  
poikkeaminen 

 

4 §:n  
2 mom. 

Eräitä erityistilanteita  

13 12 § Vuorokauden ym.  
alkaminen 

 

19 18 § ja  
20 19 §:n 1 
ja  
2 mom. 

Epämukavan työajan  
korvaukset 

KVTES:ssa määrättyjä korvauksia ei 
suoriteta päivystykseen määrätylle eikä 
liitteessä tarkoitettua kliinistä lisätyötä 
tekevälle, ks. erikseen määräykset  
liitteissä.  

21 ja 22 20 
§ 

Työaikakorvausten 
yleiset suorittamisedel-
lytykset ja rajoitukset 

 

23 21 § Johtavassa tai  
itsenäisessä ase-
massa olevien työaika-
korvaukset Työaika-
korvausten suoritta-
mista koskevat rajoi-
tukset 

Johtavassa tai itsenäisessä asemassa 
olevalle suoritetaan päivystyksestä ja 
kliinisestä lisätyöstä liitteissä määrätyt 
korvaukset, ks. jäljempänä 14 §. 

29 27 § Työajan tasoittumis-
järjestelmä 

Ks. lisäksi työaika-asiakirjoja  
koskeva 18 §:n määräys jäljempänä.  

32 30 § Työaikapankki  

 
  



YLEINEN OSA   ▌   TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET   

yleiskirje1803vt-LS-liite3.docx 3 

KT        Yleiskirjeen 3/2018 liite 3 

12 § Säännöllinen työaika 

– – – 

4 mom. Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärien ja hammaslääkärien sekä 
muiden kuin praktikkoeläinlääkärien säännöllinen työaika keskeyty-
neellä työviikolla/työaikajaksolla 

Mikäli lääkärin tai hammaslääkärin työviikko tai työaikajakso keskey-
tyy virkasuhteen alkamisen tai päättymisen, vuosiloman, virkava-
paan, kursseihin osallistumisen (virkavapaa tai virkamatkamääräys) 
tai päivystysvapaan johdosta, määräytyy säännöllinen työaika seu-
raavasti.: 

1 Kun keskeytys ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa, ly-
henee säännöllinen työaika sillä tuntimäärällä, joka oli merkitty työ-
vuoroluetteloon keskeytyspäivien ajaksi. 

2 Kun keskeytys on ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa, lyhe-
nee säännöllinen työaika viikon ensimmäiseltä keskeytyspäivältä 7 
tuntia 15 minuuttia ja seuraavilta keskeytyspäiviltä 7 tuntia 45 mi-
nuuttia edellyttäen, että keskeytyspäivä olisi muutoin ollut viikossa 
työpäivä. Osa-aikaisella viranhaltijalla säännöllinen työaika lyhenee 
keskeytyspäivää kohden vastaavalla osuudella kuin viranhaltijan 
osa-aikatyöaika on 2 momentin mukaisesta työajasta. 

Soveltamisohje 

Mikäli keskeytys on tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa, 
katsotaan työpäiviksi maanantai-perjantai riippumatta siitä, mi-
ten viranhaltija muuten työskentelee. Keskeytysaikaan sisäl-
tyvä arkipyhä katsotaan työpäiväksi, jolloin säännöllistä työai-
kaa ei lyhennetä 3 momentin mukaisella arkipyhälyhennyk-
sellä. Arkipyhä lyhentää säännöllistä työaikaa 3 momentin mu-
kaisesti silloin, kun se on keskeytyksen ulkopuolella.  

Päivystysvapaalla tarkoitetaan 14 §:ssä tarkoitettujen päivys-
tyskorvausten vapaa-aikakorvausta. 

Ks. lisäksi osa-aikaisen työvuoroluettelon suunnittelusta ylei-
sen osan soveltamisohjeliite 1 liitteen 1 kohta 4. 

Esimerkki 1 

Terveyskeskuksen lääkärin/hammaslääkärin työvuoroluettelo 
laaditaan kolmen viikon työaikajaksoksi, jonka ensimmäiseen 
viikkoon sisältyy pitkäperjantai. Hän on vuosilomalla/virkava-
paalla koko ensimmäisen viikon ja päivystysvapaalla toisen 



YLEINEN OSA   ▌   TYÖAIKA JA TYÖAIKAKORVAUKSET   

yleiskirje1803vt-LS-liite3.docx 4 

KT        Yleiskirjeen 3/2018 liite 3 

pääsiäispäivän sisältävällä viikolla tiistain ja keskiviikon. Kol-
men viikon säännöllinen työaika on 114 tuntia 45 minuuttia - 38 
tuntia 15 minuuttia (vuosilomaviikko) - 7 tuntia 15 minuuttia (toi-
nen pääsiäispäivä) - 15 t (7 t 15 min + 7 t 45 min), päivystysva-
paapäivät, jotka muutoin olisivat olleet työpäiviä) = 54 tuntia 15 
minuuttia.  

Soveltamisohje 

Osa-aikaisen työaika keskeytyneellä työviikolla/työaikajaksolla 

Osa-aikaisella ei ole osa-aikatyöaikaan suhteutettuja keskeyty-
neen työviikon/työaikajakson määräyksiä, vaan häneen sovel-
letaan täyttä työaikaa tekevien määräyksiä sellaisenaan siten, 
että osa-aikaisen työaika voi keskeytyneellä jaksolla olla enin-
tään sama kuin hänen osa-aikatyöaikansa ja enintään sama 
kuin täyttä työaikaa tekevän työaika em. keskeytyneen jakson 
määräysten mukaan. Yhdenmukaisen kohtelun ja käytäntöjen 
takia työvuoroluetteloa laadittaessa työaikaa alennetaan sa-
massa suhteessa kuin osa-aikaisen viranhaltijan työaika on 
täydestä työajasta. Ks. lisäksi osa-aikaisen työvuoroluettelon 
suunnittelusta yleisen osan soveltamisohjeliitteen 1 kohta 4. 

Esimerkki 2 

– Osa-aikainen (työaika 90 t / 3 vk) on kolmen viikon työai-
kajaksossa yhden viikon virkavapaalla. Jakson säännöl-
listä työaikaa alennetaan virkavapaata vastaavasti eli 60 
tuntiin. 

– Osa-aikainen on vuosilomalla osan viikkoa. Jakson sään-
nöllistä työaikaa alennetaan vuosiloma-aikaa vastaavasti. 
Jos osa-aikatyötä tekevä työskentelee esimerkiksi vain 2–
3 päivänä viikossa, pyritään vuosiloma antamaan mahdol-
lisuuksien mukaan täysinä viikkoina. 

– Osa-aikainen sairastuu yllättäen. Jakson säännöllinen 
työaika alenee sairastumispäiville merkittyjä tunteja vas-
taavasti.  

– Osa-aikaisella on keskeytyneellä työaikajaksolla arki-
pyhä. Jakson säännöllistä työaikaa alennetaan keskey-
tystä vastaavasti sekä suhteutetun arkipyhälyhennyksen 
määrällä. 

Esimerkki 3 

Osa-aikaisen viranhaltijan säännöllinen työaika on 3 viikon työ-
aikajaksossa 90 tuntia (keskimäärin 30 tuntia viikossa = 
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78,43% täydestä työajasta)1. Hän on ennalta tiedetysti vuosilo-
malla ensimmäisen viikon2 ja kaksi päivää toisella viikolla3. Kol-
mannen viikon perjantaina hän sairastuu yllättäen, jolloin hä-
nellä olisi ollut 6 tunnin työvuoro4. Työaikajakson säännöllinen 
työaika on 90 t1 - 30 t2 - 5 t 41 min3 - 6 t 5 min3 - 6 t4 = 42 t 14 
min, joka on samalla lisätyöraja. Työaikajakson säännöllinen 
työaika ja lisätyöraja lasketaan seuraavasti: (78,43 %((3 x 38 t 
15 min)1 - 38 t 15 min2 - 7 t 15 min3 - 7 t 45 min3)) - 6 t 4 = 42 t 
14 min.  

– – – 

14 § Päivystyksestä maksettavat korvaukset 

1 mom. Työpaikkapäivystyksen päivystyskorvaukset  

Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärille ja hammaslääkärille mak-
setaan työnantajan määräämältä säännöllisen työajan lisäksi tehdyn 
työpaikkapäivystyksen tunnilta ja kultakin vapaamuotoisen päivys-
tyksen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen aktiivityötunnilta taulu-
kon mukaisella kertoimella korotettu varsinaisesta palkasta laskettu 
tuntipalkka tai annetaan vastaava vapaa-aika. 

Päivystyksestä ei makseta muita työaikakorvauksia. 

 klo 0–8 klo 8–15 klo 15–18 klo 18–22 klo 22–24 

maanantai 3 – 1,75 1,75 2,5 

tiistai–torstai 2,5 – 1,75 1,75 2,5 

perjantai 2,5 – 1,75 2,25 3 

lauantai–sunnuntai* 3 2,25 2,25 2,25 3 

*sekä muuksi päiväksi sattuvat juhlapyhät, niiden aatot klo 18 al-
kaen, juhannusaatto ja muuksi päiväksi kuin sunnuntaiksi sattuva 
jouluaatto. Ks. esimerkit 1 ja 2 

Pöytäkirjamerkintä 

LS 2014–2016 liitteen 2 5 § työpaikkapäivystyksen korvauk-
sista on voimassa 31.12.2015 asti.  

Soveltamisohje 

Korvausperusteiden uudistuksella 1.1.2015 ei ole ollut tarkoitus 
muuttaa olemassa olevia paikallisia päivystyksen aloitusaikoja. 
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Korvaukset maksetaan päivystyksen alkamisesta lukien. Esi-
merkiksi arkipäivystys alkaa klo 14.30, jolloin tuntipalkkaa koro-
tetaan kertoimella 1,75. 

Lääkärien ja hammaslääkärien päivystyssidonnaisuuden 
määrä huomioon ottaen on perusteltua, että osa päivystyskor-
vauksista annetaan vapaa-aikana.  

Esimerkki 1 

Lääkäri päivystää tiistaista klo 15.00 – keskiviikkoon klo 8.00. 
Työnantaja antaa osan päivystyskorvauksista vapaa-aikana ja 
maksaa loput rahana. Lääkärin tuntipalkka on 33 euroa. Tosi-
asiallisia päivystystunteja on 17 tuntia, joista 7 tunnilta makse-
taan 1,75:llä korotettu tuntipalkka ja 10 tunnilta 2,5:lla korotettu 
tuntipalkka. Yhteensä kertoimilla korotettuja tunteja on 37,25, 
joista työnantaja antaa vapaa-aikana päivystystä seuraavana 
päivänä aktiivivapaana 5 tuntia ja myöhemmin yhteensä 15 tun-
tia. Rahana korvattavaksi jää 17,25 tuntia eli 569,25 euroa. 

Esimerkki 2 arkipyhiä koskevista päivystyskorvauksista 

Arkipyhäkorvaukset suoritetaan kuten sunnuntaikorvaukset. 

Lääkäri päivystää loppiaisena. Loppiainen 6. tammikuuta on 
tiistai. 

Lääkärin päivystysrupeama alkaa tiistaina klo 9 ja kestää kes-
kiviikkoaamuun klo 8. 

Korvaukset menevät kuten viikonloppuna eli klo 22 asti kertoi-
mella 2,25 ja klo 22 alkaen klo 8 keskiviikkoaamuun asti kertoi-
mella 3. 

2 mom. Vapaamuotoisen päivystyksen ja poikkeavan työpaikkapäivystyk-
sen korvaukset 

Kultakin vapaamuotoisen päivystyksen ja poikkeavan työpaikka-
päivystyksen päivystystunnilta maksetaan vähintään alla olevan tau-
lukon mukainen peruskorvaus. Korvaus lasketaan lääkärin/hammas-
lääkärin korottamattomasta tuntipalkasta tai annetaan vastaava va-
paa-aika. 

Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen peruskor-
vauksen prosenttia paikallisesti määritettäessä otetaan edellä alla 
olevassa taulukossa mainittuja prosentteja korottavana huomioon 
mm. päivystyksen  

– sitovuus (lääkärille määrätty valmiusaika); 
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– rasittavuus (aktiivityöajan osuus ja aktiivityöjaksojen toistuvuus, 
sekä jaksojen välisen lepoajan pituus) ja  

– toistuvuus (päivystyskertojen keskimääräinen lukumäärä päi-
vystykseen osallistuvaa lääkäriä kohden kuukaudessa).  

Poikkeavassa työpaikkapäivystyksessä lääkärille määrätty valmius-
aika on aina selvästi 30 minuuttia lyhyempi, mikä otetaan huomioon 
peruskorvauksen prosenttia määritettäessä. 

Viikonloppukorvaus maksetaan perjantaista/arkipyhää tai joulu- ja ju-
hannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 maanantaihin/en-
siksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00. 

Korvaus lasketaan lääkärin/hammaslääkärin korottamattomasta tun-
tipalkasta tai annetaan vastaava vapaa-aika. 

 

Ajankohta Viranhaltijalle määrätty valmiusaika 

 Enintään 30 minuuttia Yli 30 minuuttia 

Arkipäivä 25 % 19 % 

Viikonloppu 36 % 26 % 

Aktiivityöstä maksetaan 1 momentin mukainen korvaus tai annetaan 
vastaava vapaa-aika. Lisäksi maksetaan liitteissä 1–3 tarkemmin 
määritellyt toimenpide-, lausunto- ja todistuspalkkiot. 

Poikkeavassa työpaikkapäivystyksessä lääkärille määrätty valmius-
aika on aina selvästi 30 minuuttia lyhyempi, mikä otetaan huomioon 
peruskorvauksen prosenttia määritettäessä. 

Soveltamisohje 

Valmiusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona päivystäjän tulee työ-
hön kutsumisesta olla työpaikalla valmiina työhön.  

Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen perus-
korvauksen prosenttia paikallisesti määritettäessä otetaan 
edellä olevassa taulukossa mainittuja prosentteja korottavana 
huomioon mm. päivystyksen  

– sitovuus (lääkärille määrätty valmiusaika); 

– rasittavuus (aktiivityöajan osuus ja aktiivityöjaksojen tois-
tuvuus, sekä jaksojen välisen lepoajan pituus) ja  
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– toistuvuus (päivystyskertojen keskimääräinen lukumäärä 
päivystykseen osallistuvaa lääkäriä kohden kuukau-
dessa).  

Vapaamuotoisen päivystyksen aktiivityön katsotaan alkavan 
siitä, kun päivystäjä kutsun saatuaan on saapunut työpaikalle 
ryhtyäkseen välittömästi työhön. Poikkeavan työpaikkapäivys-
tyksen aktiivityön katsotaan alkavan siitä, kun työpaikkapäivys-
täjä kutsun saatuaan lähtee välittömästi työhön. Aktiivityö päät-
tyy siihen, kun työ on suoritettu.  

Peruskorvauksen suorittaminen 

Peruskorvaus maksetaan jokaiselta päivystystunnilta, jonka 
lääkäri/hammaslääkäri on vahvistetun päivystyssuunnitelman 
mukaisesti päivystänyt. Päivystys voi kestää pidempäänkin 
kuin etukäteen on määrätty, jos osa potilaista jäisi muuten hoi-
tamatta. Työnantaja vahvistaa jälkikäteen päivystyssuunnitel-
man ylittävät tunnit. 

Em. peruskorvaukset maksetaan myös osa-aikatyötä tekeville, 
laillistetuille lääkäreille, joilta puuttuu yleislääkärin erityiskoulu-
tus, osalaillistuksen omaaville hammaslääkäreille ja lääketie-
teen/hammaslääketieteen opiskelijoille.  
 
Vapaamuotoisessa päivystyksessä työnantaja voi tarjota lääkä-
rille mahdollisuuden päivystää työpaikalla tai sen välittömässä 
läheisyydessä silloin, jos lääkäri ei ehdi saapua edellytetyssä 
ajassa työpaikalle normaalista asuinpaikastaan. Vapaamuotoi-
nen päivystys ei kuitenkaan muutu tästä syystä työpaikka-
päivystykseksi, vaan korvaukset maksetaan edelleen vapaa-
muotoisen päivystyksen korvausten mukaan. 

Pöytäkirjamerkintä (liite 1) 

Mikäli viranhaltijalle kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 
2007–2009 mukaan maksettava päivystyksen peruskorvaus on 
ollut suurempi kuin 2 momentin mukaan määräytyvä päivystyk-
sen peruskorvaus, maksetaan hänelle vähintään em. sopimuk-
sen mukainen peruskorvaus niin kauan kuin viranhaltijan pal-
velussuhde jatkuu keskeytymättömänä samassa tai vastaa-
vassa virassa ja viranhaltija päivystää samassa tai vastaavassa 
päivystysyksikössä. 

Pöytäkirjamerkintä (liite 2) 

Työnantajan tulee seurata terveyskeskuksen hammaslääkärin 
työpaikalla tapahtuvan päivystyksen aktiivisuutta. Mikäli ham-
maslääkärille terveyskeskuksessa tapahtuvasta päivystyksestä 
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LS:n 2007–2009 mukaan määräytynyt päivystyskorvaus (sis. 
peruskorvaukset, toimenpide- ja käyntipalkkiot ja takuupalkan) 
on suurempi kuin liitteen 2 5 §:n mukaan määräytyvä aktiivi-
päivystyksen korvaus ja ko. ajalta suoritettavat toimenpide- ja 
käyntipalkkioineen yhteensä, otetaan kuluvan sopimuskauden 
ajaksi käyttöön em. sopimuksen liitteen 2 5 §:n 2 momentin mu-
kainen takuupalkka edellyttäen, että hammaslääkärin palvelus-
suhde jatkuu keskeytymättömänä samassa tai vastaavassa vi-
rassa.  

– – – 

18 § Työaika-asiakirjat 

Työnantajan velvollisuutena on laatia etukäteen työvuoroluettelo työ-
aikajakson työajan käyttämistä varten. Työvuoroluettelo on saatet-
tava kirjallisesti viranhaltijan tietoon hyvissä ajoin ja vähintään viik-
koa ennen työaikajakson alkamista. Tiedoksi annettua työvuoroluet-
teloa voidaan muuttaa viranhaltijan suostumuksin tai perustellusta 
syystä. 

Työajan tasoittumisjärjestelmästä noudatetaan soveltuvin osin 
KVTES:n työaikaluvun 29 27 §:n määräyksiä. 

Soveltamisohje 

Ks. työvuoroluettelon laatimisesta ja muuttamisesta ym. yleisen 
osan soveltamisohjeliite 1. 
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IV LEPOAJAT 

19 § Tuntipalkan laskeminen sekä raha- ja vapaa-aikakorvausten  
suorittamisajankohta 

– – – 

Korvausten suorittamisajankohta 

4 mom. Rahakorvaus on maksettava viimeistään korvaukseen oikeuttavan 
työn tekemistä seuraavan kalenterikuukauden aikana, paitsi jos sään-
nöllinen työaika on vahvistettu viikkoa pitemmäksi työaikajaksoksi, täl-
laisen työaikajakson päättymistä seuraavan kalenterikuukauden ai-
kana. Vapaa-aikakorvausten suorittamisesta ks. LS yleinen osa 22 §. 

Soveltamisohje 

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvauk-
sista työaikakorvausten suorittamisajankohdasta on erityis-
määräys KVTES III luvun 23 x §:n 1 2 momentissa. 

20 § Viikoittainen vapaa-aika 

Noudatetaan KVTES:n työaikaluvun 26 24 §:n 1 ja 5 momentin mää-
räyksiä, mikäli se on mahdollista perusterveydenhuollon tai erikois-
sairaanhoidon toimintojen tarkoituksenmukaisen järjestämisen kan-
nalta.  

KVTES:n työaikaluvun 26 24 §:n 3 momentissa määrätyn lisäksi voi-
daan sopimuksen piiriin kuuluva määrätä päivystämään tai kutsua 
työhön viikoittaisen vapaansa tai muun vapaapäivänsä aikana, mikäli 
se on perusteltua toimintojen tehokkaan toteuttamisen ja potilastur-
vallisuuden kannalta. Lääkärillä/hammaslääkärillä on kuitenkin oi-
keus saada mahdollisesti saamatta jääneestä viikoittaisesta va-
paasta KVTES:n työaikaluvun 26 24 §:n 4 momentissa määrätty kor-
vaus, joka voidaan suorittaa ilman lääkärin/hammaslääkärin suostu-
musta myös rahana, jos tähän on toimintojen edellyttämä välttämä-
tön syy. 

Soveltamisohje 

– – – 

2 Viikoittaisen vapaan menettämiskorvaus 

Jos (työaikalain alainen) viranhaltija joutuu viikoittaisen vapaan 
aikana työhön, katsotaan pisin yhtenäinen saatu vapaa viikoit-
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taiseksi vapaaksi tai sen osaksi ja viikoittaisen vapaan saa-
matta jääneestä osasta eli siltä ajalta kuin viikoittaisen vapaan 
aikana on jouduttu tekemään työtä, suoritetaan KVTES:n 26 24 
§:n 4 mom. määrätty vapaan menettämiskorvaus. Esim. jos on 
suunniteltu 24 tunnin vapaa, jonka kuluessa on tehty ensin 2 
tuntia ja sitten 1 tunti eli yhteensä 3 tuntia, suoritetaan menet-
tämiskorvaus 3 tunnilta (työn tekemiseen käytettyä aikaa ei 
pyöristetä ylös- eikä alaspäin korvausta suoritettaessa). Jos 
suunnitellusta vapaasta on keskeytyksen ulkopuolella eli työn 
tekemisen päätyttyä vielä jäljellä aikaa, viikoittainen vapaa jat-
kuu keskeytyksen jälkeen (vapaan keskeytyksestä ei seuraa, 
että keskeytyksen lisäksi koko sen jälkeisestä ajasta tulisi suo-
ritettavaksi vapaan menettämiskorvaus).  

Mikäli työnantaja pystyisi järjestämään viikoittaisen vapaan, 
mutta viranhaltijan nimenomaisesta pyynnöstä työjärjestelyt to-
teutetaan kuitenkin siten, että vapaa ei toteudu, viranhaltijalla 
ei ole oikeutta vapaan menettämiskorvaukseen (tarvittaessa 
voidaan laatia KVTES:n työaikaluvun 3 §:ssä tarkoitettu pöytä-
kirja). 

– – – 

23 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko) 

1 mom. Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärit ja hammaslääkärit sekä 
muut kuin praktikkoeläinlääkärit 

Lääkärille tai hammaslääkärille Ko. Viranhaltijalle annetaan vähin-
tään puolen tunnin pituinen työaikaan kuulumaton ruokailutauko tai 
hänen niin halutessaan tilaisuus ateriointiin työaikana työpaikalla tai 
työnantajan osoittamassa asianomaisen laitoksen ruokasalissa tms. 
siten, ettei järjestelystä aiheudu häiriötä työn kululle tai suoritettaville 
palveluksille ja että ruokailusta aiheutuva työstä poissaolo kestää 
enintään 15–20 minuuttia. 

Soveltamisohje 

Työaikaan kuulumattoman ruokailutauon aikana viranhaltija 
saa esteettömästi poistua työpaikalta esim. terveyskeskuk-
sesta tai sairaalasta. Sitä vastoin hän ei voi poistua terveyskes-
kuksesta tai sairaalasta työpaikalta työaikana – ei siis myös-
kään työaikaan kuuluvan ruokailutauon aikana – muutoin kuin 
viranhoitoon liittyvissä asioissa tai poikkeuksellisesti esimiehen 
luvalla. 

2 mom. Muut sopimuksen piiriin kuuluvat 

Muiden kuin edellä 1 momentissa mainittujen viranhaltijoiden, joiden 
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säännöllinen työaika on sopimuksessa määrätty, päivittäinen lepo-
aika määräytyy KVTES:n työaikaluvun 27 25 §:n 1 momentin mu-
kaan.   

– – – 
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YLEISEN OSAN SOVELTAMISOHJELIITE 1 

TYÖVUOROLUETTELOA KOSKEVA SOVELTAMISOHJE 

– – – 
2 Tasoittumisjärjestelmä 

Mikäli käytössä on niin pitkä työaikajakso, että työvuoroluettelon laa-
timinen etukäteen koko ajaksi on vaikeaa, voidaan laatia erikseen 
KVTES:n työaikaluvun 29  27 §:ssä tarkoitettu työajan tasoittumisjär-
jestelmä ja vahvistaa kulloinkin lyhyemmäksi ajanjaksoksi erikseen 
työvuoroluettelo. Ennen kuin työnantaja muuttaa työaikajakson pi-
tuutta, kuullaan viranhaltijoita edustavaa luottamusmiestä tai viran-
haltijoita itseään.  

– – – 
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LIITE 1 
TERVEYSKESKUSTEN LÄÄKÄRIT                           

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

Lääkärin virkanimike/tehtävä  
Peruspalkka, € 

1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin  
oikeutta  
L1TK2000 5 055,41 

2  
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat  
terveyskeskuslääkärit 

 
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin oi-
keus 

 
L1TK5100 4 457,14 

3 
Muut terveyskeskuslääkärit 

 
3.1 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai  
joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin  
virassa/tehtävässä  

L1TK5200 3 756,21 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna  
lääkärinä työskentely.  

3.2 
Laillistettu lääkäri 

 

L1TK6100 3 272,08 

4  
Lääketieteen opiskelija 

 

Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin  
virasta/tehtävästä riippumatta  

 

L1TK6200  2 568,77 
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1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

Lääkärin virkanimike/tehtävä  
Peruspalkka, € 

1 
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin  
oikeutta  
L1TK2000 5 161,57 

2  
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat  
terveyskeskuslääkärit 

 
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin oi-
keus 

 
L1TK5100 4 550,74 

3 
Muut terveyskeskuslääkärit 

 
3.1 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai  
joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin  
virassa/tehtävässä  

L1TK5200  

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna  
lääkärinä työskentely. 3 835,09 

3.2 
Laillistettu lääkäri 

 

L1TK6100 3 340,79 

4  
Lääketieteen opiskelija 

 

Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin  
virasta/tehtävästä riippumatta  

 

L1TK6200  2 622,71 

– – – 
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LIITE 2 
TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT   

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1 
Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoishammaslääkärin oikeutta 

 

L2TH2000 4 503,78 

2 
Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden 
omaavat terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva 
erikoishammaslääkärin oikeus 

 

L2TH5100 4 143,21 

3  
Muut terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään  
laillistetun hammaslääkärin oikeutta 

L2TH5200 3 468,16 

4  
Muut hammaslääkärit  

4.1 
Osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, peruspalkka  
on hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta  

 

L2TH6100 2 509,56 

4.2 
Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on  
hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta  

 

L2TH6200 2 166,58 
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1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1 
Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoishammaslääkärin oikeutta 

 

L2TH2000 4 598,36 

2 
Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden 
omaavat terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva 
erikoishammaslääkärin oikeus 

 

L2TH5100 4 230,22 

3  
Muut terveyskeskushammaslääkärit 

 

Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään  
laillistetun hammaslääkärin oikeutta 

L2TH5200 3 540,99 

4  
Muut hammaslääkärit  

4.1 
Osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, peruspalkka  
on hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta  

 

L2TH6100 2 562,26 

4.2 
Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on  
hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä  
riippumatta  

 

L2TH6200 2 212,08 

– – – 

2 § Toimenpidepalkkiot 

Hammaslääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana ja päivystys-
aikana suoritetuista sekä täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille 
kliinisenä lisätyönä suoritetuista, terveyskeskuksen hammaslääkärin 
toimenpideluettelossa sanotuista toimenpiteistä korvaustaulukosta 
ilmenevät toimenpidepalkkiot. 
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Toimenpidepalkkiot 1.3.2014 1.1.2019 lukien  

Palkkiot ja 
korvaukset 

Säännöllinen työaika Kliininen  
lisätyö 

Päivystys Ensiapu-
käynti 

Toimenpide-
palkkiot 

 Yli 30 t/vk tai  
keskimäärin 
yli 30 t/vk tai 
arki-iltoina klo 
18.00 jälkeen 
ja viikonlop-
puna* 

   

   

Toimenpide-
ryhmät 

€ € € € € 

TKHL 2 2,10 3,85  3,85 3,85 3,85 
TKHL 3 3,99 7,04  7,04 7,04 7,04 
TKHL 4 5,07 7,04  7,04 7,04 7,04 
TKHL 4 B 8,38 11,63  11,63 11,63 11,63 
TKHL 5 11,60 15,85  15,85 15,85 15,85 
TKHL 6 16,74 20,74  20,74 20,74 20,74 
TKHL 7 28,28 35,07  35,07 35,07 35,07 

Kliinistä  
vastaanotto-
työtä yksin 
(ilman avus-
tavaa henki-
lökuntaa) te-
kevä ham-
maslääkäri  

Em. toimenpidepalkkiot maksetaan 
30 %:lla korotettuna.  

  

* Viikonlopun määritelmä, ks. 3 §:n soveltamisohje. 

– – – 

3 § Kliinisen lisätyön ja vapaa-aikana suoritetun ensiapukäynnin käyntipalkkiot  

1 mom. Täyttä työaikaa tekevälle hammaslääkärille maksetaan kliinisenä li-
sätyöaikana jokaisesta potilaasta 2 momentin korvaustaulukosta il-
menevä käyntipalkkio. 

2 mom. Käyntipalkkiot 1.1.2016 1.1.2019 lukien  
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Palkkiot ja korvaukset Kliininen  
lisätyö 

Ensiapu- 
käynti 

Käyntipalkkiot € € 

Potilaan käynti hammaslääkärin luona  
  

a) viikonloppuna a) 9,90  
b) muuna aikana b) 9,90  

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona 
  

a) viikonloppuna a) 12,61  
b) muuna aikana b) 12,61  

Hammaslääkärin vapaa-aikanaan ensiaputapauksessa 
suorittama käynti terveyskeskukseen tai muuhun hoito-
paikkaan 

  

a)   viikonloppuna  a)   21,60 
a1) seuraavat potilaat/sama käynti  a1)   9,90 
b)   muuna päivystysaikana  b)   16,21 
b1) seuraavat potilaat/sama käynti  b1)   4,50 

Hammaslääkärin erillinen yli 45 minuuttia kestänyt 
käynti potilaan luona, lisäys  
alkavalta neljännestunnilta (käyntiaikaan luetaan myös 
matkoihin nopeinta reittiä käytettäessä kuluva aika) 

  

a) viikonloppuna a) 4,14 a) 5,23 
b) muuna aikana b) 4,14 b) 4,14 

Kliinistä vastaanottotyötä yksin (ilman  
avustavaa henkilökuntaa) tekevä hammaslääkäri 

Em. käynti-
palkkiot 
maksetaan  
30 %:lla  
korotettuna.  

 

Soveltamisohje 

Kunkin potilaan osalta maksetaan yksi korvaustaulukosta ilme-
nevä käyntipalkkio, vaikka saman käynnin yhteydessä tehdään 
useampia palkkioon vaikuttavia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä.  

Edellä taulukossa mainitulla viikonlopulla tarkoitetaan aikaa 
perjantaista klo 18.00 maanantaihin klo 8.00 sekä arkipyhää tai 
joulu- ja juhannusaattoa edeltävästä arkipäivästä klo 18.00 en-
siksi seuraavaan arkipäivään klo 8.00. 

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona on harvinainen 
ja koskee yleensä vain huoltolaitoksessa tai vuodeosastolla 
hoidettavia potilaita. 
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Huomautus  

Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 
14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lukien. 

Vapaamuotoisen päivystyksen peruskorvaukset määräytyvät 
tämän sopimuksen yleisen osan 14 §:n 2 momentin mukaan ja 
aktiivityön korvaukset 14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2016 lu-
kien. 

– – – 
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LIITE 3 
SAIRAALALÄÄKÄRIT  

I PALKKAUS 

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1  
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   

1.1 
Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri  
yliopistollisessa sairaalassa  
L3SL1100 5 677,81 

1.2 
Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa  
asemassa olevat  
L3SL1200 5 157,39 

2 
Erikoislääkäri, osastonlääkäri 

 
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   
L3SL3000 4 546,78 

Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on  
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo  
olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista  
hyötyä hänen nykyisessä virassaan.  

3.1 
Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 
vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyk-
siä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistet-
tuna lääkärinä työskentely.  

L3SL4103 3 828,76 
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Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

3.2 
Laillistettu lääkäri   

L3SL4100 3 342,29 

4 
Lääketieteen opiskelijat  

Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä 
riippumatta  2 492,79 
L3SL5000   

 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1  
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat 

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   

1.1 
Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri  
yliopistollisessa sairaalassa  
L3SL1100 5 734,59 

1.2 
Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa  
asemassa olevat  
L3SL1200 5 208,96 

2 
Erikoislääkäri, osastonlääkäri 

 
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa  
erikoislääkärin oikeutta   
L3SL3000 4 592,25 

Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on  
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo  
olevasta erikoislääkärin oikeudesta on olennaista  
hyötyä hänen nykyisessä virassaan.  



LIITE 3   ▌  SAIRAALALÄÄKÄRIT  ▌   PALKKAUS  

yleiskirje1803vt-LS-liite3.docx 23 

KT        Yleiskirjeen 3/2018 liite 3 

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

3.1 
Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3 
vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyk-
siä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistet-
tuna lääkärinä työskentely.  

L3SL4103 3 867,05 

3.2 
Laillistettu lääkäri   

L3SL4100 3 375,71 

4 
Lääketieteen opiskelijat  

Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä 
riippumatta   
L3SL5000  2 517,72 

 

– – –
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II PÄIVYSTYS 

3 § Työpaikkapäivystyksen korvaukset sekä poikkeavan työpaikkapäivystyksen 
ja vapaamuotoisen päivystyksen aktiivityön korvaukset 

Huomautus  

Työpaikkapäivystyksen korvaukset määräytyvät yleisen osan 
14 §:n 1 momentin mukaan 1.1.2015 lukien. 

Vapaamuotoisen ja poikkeavan työpaikkapäivystyksen perus-
korvaukset määräytyvät tämän sopimuksen yleisen osan 
14 §:n 2 momentin mukaan ja aktiivityön korvaukset 14 §:n 
1 momentin mukaan 1.1.2015 lukien. 

– – – 
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LIITE 4 
SAIRAALAHAMMASLÄÄKÄRIT   

1 a § Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1 
Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat  
yliopistollisessa sairaalassa 

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään  
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta  

 

L4SH1000 5 677,81 

2 
Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/ 
verrattavassa asemassa olevat  

 

L4SH2000 5 157,39 

3 
Erikoishammaslääkäri 

 

L4SH5000 4 546,78 

4 
Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri 

 

4.1 
Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähin-
tään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna 
hammaslääkärinä työskentely. 

 

L4SH7003 3 828,76 

4.2 
Laillistettu hammaslääkäri  

 

L4SH7000 3 342,29 

 

1 b § Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

1 
Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat  
yliopistollisessa sairaalassa 

Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–3 tehtävään  
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta  

 

L4SH1000 5 734,59 
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Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk 

2 
Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/ 
verrattavassa asemassa olevat  

 

L4SH2000 5 208,96 

3 
Erikoishammaslääkäri 

 

L4SH5000 4 592,25 

4 
Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri 

 

4.1 
Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä vähin-
tään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin virassa/tehtävässä 

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. 
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna 
hammaslääkärinä työskentely. 

 

L4SH7003 3 867,05 

4.2 
Laillistettu hammaslääkäri  

 

L4SH7000 3 375,71 

Soveltamisohje 

Palkkahinnoittelun soveltamisesta ks. liitteen 2 1 §:n sovelta-
misohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3 1 §:n soveltamisohje. 

2 § Säännöllisen työajan ja kliinisen lisätyön toimenpidepalkkiot 

Päävirassa toimivalle sairaalahammaslääkärille maksetaan sairaala-
hammaslääkärien toimenpideluettelossa sanotulta kultakin toimenpi-
teeltä toimenpidepalkkiot seuraavasti: 
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Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien 

 Säännöllinen työaika  Kliininen lisätyö 

Toimenpide-
ryhmä 

Laillistettu  
hammaslääkäri 

Erikoishammas-
lääkärin oikeuden 
omaava 

Täyttä työaikaa  
tekevä erikoisham-
maslääkärin  
oikeuden omaava 

 Palkkio, € Palkkio, € Palkkio, € 

SHL 1 – – 3,19 

SHL 2 – – 8,31 

SHL 3 – – 9,74 

SHL 4 0,88 1,84 14,34 

SHL 5 1,06 2,20 18,77 

SHL 6 1,33 2,75 28,50 

SHL 7 1,77 3,66 28,50 

SHL 8 2,63 5,27 50,53 

SHL 9 3,16 6,31 52,63 

SHL 10 3,68 7,37 57,91 

SHL 11 5,27 11,05 68,43 

SHL 12 7,58 15,80 92,64 

SHL 13 9,59 20,00 – 

SHL 14 11,89 25,27 – 

SHL 15 16,84 31,58 – 

SHL 16 26,56 55,05 – 

Soveltamisohje 

Kirurgisissa toimenpiteissä, joihin osallistuu useampi hammas-
lääkäri, maksetaan päävastuulliselle toimenpidepalkkiot kuten 
erikoishammaslääkärin oikeuden omaavalle ja avustajille kuten 
laillistetulle hammaslääkärille. 

Toimenpidepalkkion maksamisen edellytyksenä on, että ham-
maslääkäri tekee toimenpiteen ym. täysin itsenäisesti ja omalla 
vastuullaan. Erikoistumiskoulutusvaiheessa olevan hammas-
lääkärin katsotaan toimivan em. tavalla sen jälkeen kun paikal-
lisesti määritelty ajanjakso toimenpiteen ym. oppimiselle (ns. 
oppimisjakso) on kulunut.  

3 § Kliinisen lisätyön käyntipalkkiot 

Päävirassa toimivalle, täyttä työaikaa tekevälle, erikoishammaslää-
kärin oikeuden omaavalle sairaalahammaslääkärille maksetaan klii-
nisestä lisätyöstä jokaiselta potilaalta käyntipalkkio seuraavasti: 

 



LIITE 4   ▌  SAIRAALAHAMMASLÄÄKÄRIT  

yleiskirje1803vt-LS-liite3.docx 28 

KT        Yleiskirjeen 3/2018 liite 3 

 Korvaustaulukko 1.1.2019 lukien 

Potilaskäynti Palkkio/€ 

Potilaan käynti hammaslääkärin luona 3,45 

Hammaslääkärin erillinen käynti potilaan luona  
(kutsutaan työhön vapaa-aikana työpaikalta poistuttua) 21,71 

Yli 45 minuuttia kestävä käynti, lisäys kultakin alkavalta  
neljännestunnilta (erillisessä käynnissä potilaan luona  
käyntiaika luetaan matka-aikaan) 5,44 

– – – 
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LIITE 5 
KUNNALLISET ELÄINLÄÄKÄRIT 

I PALKKAUS 

1 a §  Palkkahinnoittelu 1.5.2018 lukien 

 Peruspalkka €/kk 

Virkanimike/Tehtävä Tehtävään soveltuva  
erikoiseläinlääkärin tut-
kinto 

Laillistettu  
eläinlääkäri 

1 
Kokopäivätoiminen hygieenikko 
ja valvontaa suorittava  
eläinlääkäri 
L5EL3000 4 385,64 4 239,67 

2 
Terveysvalvonnan johtajana toi-
miva tai vastaavana eläin-lääkä-
rinä toimiva praktikko-eläinlää-
käri * 
L5EL4000 

– ympäristöterveydenhuollon 
ym. tehtävistä 

– praktiikkatehtävistä 

 
 
 
 
 
 
4 385,64 
 
2 035,50 

 
 
 
 
 
 
4 239,67 
 
1 771,26 

3 
Muu praktikkoeläinlääkäri 

  

L5EL5010 2 035,50 – 

L5EL5000 – 1 771,26 
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1 b §  Palkkahinnoittelu 1.4.2019 lukien 

 Peruspalkka €/kk 

Virkanimike/Tehtävä Tehtävään soveltuva  
erikoiseläinlääkärin tut-
kinto 

Laillistettu  
eläinlääkäri 

1 
Kokopäivätoiminen hygieenikko 
ja valvontaa suorittava  
eläinlääkäri 
L5EL3000 4 429,50 4 282,07 

2 
Terveysvalvonnan johtajana toi-
miva tai vastaavana eläin-lääkä-
rinä toimiva praktikko-eläinlää-
käri * 
L5EL4000 

– ympäristöterveydenhuollon 
ym. tehtävistä 

– praktiikkatehtävistä 

 
 
 
 
 
 
4 429,50 
 
2 055,86 

 
 
 
 
 
 
4 282,07 
 
1 788,97 

3 
Muu praktikkoeläinlääkäri 

  

L5EL5010 2 055,86 – 

L5EL5000 – 1 788,97 

* Ks. 2 kohdan kaksijakoisesta tehtäväkohtaisesta palkasta  
soveltamisohjeen 4 kohta. 

Soveltamisohje 

– – – 

Huomautus 

Kunnaneläinlääkärin eläkkeessä huomioitavat ansiot määräy-
tyvät Kunnallisen eläkelain (549/2003) 68 §:n 6 momentin mu-
kaan Julkisten alojen eläkelain (81/2016) 85 § 5 momentin mu-
kaan. Praktikkoeläinlääkärien työnantajan ja työntekijän työttö-
myysvakuutusmaksujen maksuperusteesta on annettu Suo-
men Kuntaliiton yleiskirje 30/80/99.  

– – – 
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II LEPOAJAT 

3 § Vapaapäivien vähimmäismäärä  

– – – 

5 mom. Tämän pykälän määräystä ei sovelleta eläinlääketieteen opiskelijoi-
hin. Eläinlääketieteen opiskelijoihin pyritään soveltamaan viisipäiväi-
sen työviikon periaatetta. 

Soveltamisohje 

1 Viisipäiväisen työviikon periaate ja vapaapäivät 

Sopimuksessa tarkoitettujen vapaapäivien antaminen mahdol-
listetaan eläinlääkintähuollon kannalta tarkoituksenmukaisin 
viikonloppu- ja arkipäivystysjärjestelyin sekä tarvittaessa sijais-
järjestelyin. Lähtökohtana on, että vapaapäivät annetaan arki- 
ja viikonloppupäivystysjärjestelyin vastavuoroisuusperiaat-
teella siten, että kunnan/kuntayhtymän omat eläinlääkärit hoi-
tavat toistensa tehtävät ilman sijaista ja eri korvausta. Kun teh-
tävien hoitamiseksi tarvitaan ulkopuolinen eläinlääkäri, tämä 
voidaan ottaa määräaikaiseksi viranhaltijaksi tai työsopimus-
suhteeseen talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa 
ja lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Ks. kuntalain 
(410/2015) 87 §:n 2 momentti virkasuhteeseen ottamisesta il-
man perustettua virkaa. 

Vaikka eläinlääketieteen opiskelijoihin ei sovelleta tämän pykä-
län määräystä, pyritään myös heihin soveltamaan viisipäiväi-
sen työviikon periaatetta. 

Eläinlääkintähuollon toimintoja ja päivystystä järjestettäessä tu-
lee huolehtia siitä, ettei eläinlääkärien työhönsidonnaisuus 
muodostu kohtuuttomaksi työn kuormittavuuden hallitse-
miseksi ja työhyvinvoinnin turvaamiseksi. 

Päivystävän eläinlääkärin työkyky huomioiden 28 raskausvii-
kon jälkeen suositellaan, että viranhaltija vapautetaan koko-
naan päivystysvelvollisuudesta. Mikäli päivystysjärjestelyjä ei 
voida toteuttaa viranhaltijan vapauttamisella toiminnallisista 
syistä johtuen, ao. viranhaltijan päivystysvuoroja vähennetään 
tai lyhennetään.  

Tässä sopimuksessa samoin kuin ohje-/johtosäännössäkin tar-
koitetut vapaapäivät annetaan vapaa-ajan muodossa eikä nii-
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den sijasta voida käyttää rahakorvausta. Jos vapaapäivät jää-
vät pitämättä esim. sen vuoksi, että eläinlääkärin virkasuhde 
päättyy, ei pitämättä jääneistä vapaapäivistä makseta rahakor-
vausta.  

– – – 
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TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 
1.1.2016 1.1.2019 

YLEISOHJEET 

1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin 
suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpi-
teeltä, ellei ao. toimenpiteen kohdalla ole toisin todettu.  

2 Kaikki jonkin toimenpiteen suorittamiseksi tarpeelliset toimenpiteet 
sisältyvät kyseiseen toimenpiteeseen, ellei ko. toimenpidettä ole erik-
seen mainittu luettelossa. 

3 Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että potilaan hoitoon käy-
tetty aika ja tuolloin suoritetut toimenpiteet täytyy olla oikeassa suh-
teessa toisiinsa. 

4 Kliinisten alojen erikoishammaslääkäreillä tarkoitetaan kliinisen ham-
mashoidon, suukirurgian/suu- ja leukakirurgian sekä oikomishoidon 
erikoishammaslääkäreitä. 

(TKHL = toimenpideryhmä) 

TKHL Korvattavat toimenpiteet 

– – – 

301 Suun ja hampaiston kokonaistutkimus  

Toimenpiteeseen sisältyy purentaelimistön, (mm. hampaiston, kiinni-
tyskudosten ja limakalvojen) tutkimus ja diagnosointi. Käynnin yhtey-
dessä suoritetaan myös tarpeelliset ehkäisevät toimenpiteet, joista ei 
suoriteta hammaslääkärille erikseen palkkiota. 

 

 Palkkion suuruus määräytyy seuraavasti: 

 Potilaan ikä  
tutkimuspäivänä 

Säännöllinen työaika Kliininen 
lisätyö 

  
yli 30 t/vk tai  
keskimäärin 
yli 30 t/vk,  
arki-iltoina klo 
18.00 jälkeen ja 
viikonloppuna 

 

 0 – 5 vuotta 1,98 3,51 3,51 
 6 – 21 vuotta 3,96 7,01 7,01 
 22 – 40 vuotta 7,93 14,00 14,00 

TOIMENPIDELUETTELO 
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TKHL Korvattavat toimenpiteet 

 41 – 63 vuotta 9,90 17,51 17,51 
 vähintään 

64 vuotta 
 
11,89 

 
21,01 

 
21,01 

 
Soveltamisohje 

Mikäli potilaalle on määritelty yksilöllisen sairastavuuden perus-
teella suoritettava seuraava tutkimusajankohta siten, että yksi-
löllinen tutkimusväli on vuotta pidempi, maksetaan palkkio vuo-
sittain taannehtivasti tutkimuksen tekovuoden lisäksi myös tut-
kimusten väliseltä ajalta (ns. välivuoden palkkio) kulloinkin uu-
den tutkimuksen tehneelle hammaslääkärille. 

Ns. välivuoden palkkio tulee kysymykseen silloin, kun hammas-
lääkärin potilaalle määrittämä yksilöllinen tutkimusväli ei edel-
lytä tutkimuksen suorittamista vuosittain.  

Palkkio maksetaan niin kauan kuin potilas on hammaslääkärin 
hoidossa ja palkkion maksamisessa seurataan suoritettujen tut-
kimusten ajankohtia.  

Paikallisesti on syytä laatia kirjalliset ohjeet mm. hoitojen ja toi-
menpiteiden kirjaamismenettelystä ja potilaiden kutsukäytän-
nöistä ym. hammaslääkärien yhdenmukaisten menettelytapo-
jen varmistamiseksi. 

– – –  

702 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus sekä uudiskiinnityskirurginen 
leikkaus ja/tai iensiirreleikkaus  

Läppäleikkauksessa Vvähintään 4 hampaan alue. 

– – –  

 


