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Liite 1 Terveyskeskusten lääkärit 1.4.2021
1 § Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien
Lääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka, €
1
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
oikeutta
L1TK2000 5326,81
2
Erikoislääkärin vaativat tehtävät
Erikoislääkärit/ erikoislääkärin oikeuden omaavat
terveyskeskuslääkärit
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
oikeus.
Ks. soveltamisohje
L1TK4200 4930,96
3
Erikoislääkärit/ erikoislääkärin oikeuden omaavat
terveyskeskuslääkärit
Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin
oikeus
L1TK4100 4696,15
4
Muut terveyskeskuslääkärit
4.1
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen erityiskoulutus tai
joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin
virassa/tehtävässä
L1TK5200 3954,54
Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä.
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna
lääkärinä työskentely.
4.2.
Laillistettu lääkäri
L1TK6100 3452,09
5
Lääketieteen opiskelija
Lääketieteen opiskelija, peruspalkka on hoidettavasta lääkärin
virasta/tehtävästä riippumatta
L1TK6200 2681,78

Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021.
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Soveltamisohje

1 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

Johtavat lääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Vastaavaksi lääkäriksi määrätty
terveyskeskuslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen antamisesta lukien sen
päättymiseen saakka, jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen
perusteen mukaiseksi.

Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi hänen tehtäviensä
vaativuuteen, määrään ja työtuloksiin myös oikeassa suhteessa hänen alaistensa palkkaan.
Ks. KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko
yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja
esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen
ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja, eri kuntien vastaavista yksiköistä
muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut samoin, kun ylilääkärin
osallistuminen johtamistehtävän ohella säännöllisen päiväajan potilastyöhön tai
erikoissairaanhoidon palvelujen tuottaminen silloin, kun tällaisia seikkoja pidetään perusteltuna
toiminnan kokonaisuuden kannalta.

2 Ylilääkäri/verrattavassa asemassa oleva

Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä
puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

3 Erikoislääkärin vaativat tehtävät
Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan
syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta.

Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa
erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät. Asiasta tarkemmin yleiskirje
2/2021.

4 Erikoislääkärin tehtävät
Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalansa ammatilliset
perustaidot.

5 Terveyskeskuslääkärin tehtävät
Määrättäessä sellaisen terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka työnkuvassa
painottuu muita lääkäreitä enemmän jonkin erityisryhmän (esim. diabetes-, keuhko-, reuma-,)
potilaiden hoito tai muu esimerkiksi sektorikohtainen erityisvastuu, otetaan tämä huomioon
tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin mukaisesti.
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6 Osatoiminnasta vastaava lääkäri

Osatoiminnasta vastaavalla lääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden antamista
jonkun terveyskeskuslääkärin johdettavaksi (ei siis lääkärien välisen työnjaon toteuttamista).
Osatoiminnasta vastaava voi vastata esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka
yhteistoiminta-alueen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä. Osatoiminnasta vastaavien
lääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän
johtajuuden toteutumista.

Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskuslääkärin tehtäväkohtaista palkkausta
määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1
momentin kohdan 3.2 mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen saakka,
jonka jälkeen lääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

7 Kouluttaminen ja ohjaaminen

Kouluttajien ja ohjaajien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja ohjaustehtävän
vaikutus tehtävän vaativuuteen. Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai
henkilökohtaiseen lisään ks. palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.

8 Tehtävien ja työnjakojen muutokset

Organisaation erilaisissa muutostilanteissa, kuten esim. terveydenhuollon henkilöstön tehtäviä
ja työnjakoja uudistettaessa (esim. tehtäväsiirrot lääkäreiltä hoitajille), saattaa muutoksen
läpivienti edellyttää lääkäreiltä keskimääräistä enemmän muun henkilöstön koulutusta,
ohjausta ja opastusta, jolloin myös lääkärien työnkuvan painopiste lääkärin oman vastaanotto-
yms. potilastyön ja muun työn suhteen muuttuu tilapäisesti. Myös em. muutoksen toiminnalliset
vaikutukset ja kesto tulee etukäteen arvioida ja ottaa paikallisesti huomioon lääkärien työ- ja
palkkausjärjestelyissä. Ks. KVTES:n palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n määräykset
soveltamisohjeineen.



Yleiskirjeen 2/2021 liite 1  4 (9)

Liite 2 Terveyskeskusten hammaslääkärit
1 § Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien

Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk
1
Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat
Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa
erikoishammaslääkärin oikeutta
L2TH2000 4871,49
2
Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
Erikoishammaslääkärit/ erikoishammaslääkärin oikeuden
omaavat terveyskeskushammaslääkärit
Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva
erikoishammaslääkärin oikeus
Ks. soveltamisohje
L2TH4200 4574,17
3
Erikoishammaslääkärit/erikoishammaslääkärin oikeuden
omaavat terveyskeskushammaslääkärit
Terveyskeskushammaslääkärillä on tehtävään soveltuva
erikoishammaslääkärin oikeus
L2TH4100 4356,35
4
Muut terveyskeskushammaslääkärit
Terveyskeskushammaslääkäriltä edellytetään laillistetun
hammaslääkärin oikeutta
L2TH5200 3702,90
5
Muut hammaslääkärit
5.1
Osalaillistuksen omaava hammaslääkäri, peruspalkka on
hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä
riippumatta
L2TH6100 2638,66
5.2
Hammaslääketieteen opiskelija, peruspalkka on
hoidettavasta hammaslääkärin virasta/tehtävästä
riippumatta
L2TH6200 2278,04

Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021.
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Soveltamisohje

1 Johdon ja esimiesten tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

Johtavat hammaslääkärit ovat palkkahinnoittelun ulkopuolisia. Vastaavaksi hammaslääkäriksi
määrätty terveyskeskushammaslääkäri on palkkahinnoittelun ulkopuolinen määräyksen
antamisesta lukien sen päättymiseen saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka
määritellään uudelleen muuttuneen perusteen mukaiseksi.

Esimiesasemassa olevan palkan pitää olla korkeampi kuin hänen alaistensa, jollei tästä
poikkeamiseen ole erityistä, perusteltua syytä. Palkkaa verratessa huomioidaan esimiehen ja
alaisten tehtäväkohtaisten palkkojen lisäksi säännölliseltä työajalta maksettavat
toimenpidepalkkiot. Tavoitteena on, että kunkin esimiehen palkka on oikeassa suhteessa paitsi
hänen tehtäviensä vaativuuteen, myös määrään ja työtuloksiin. Ks. KVTES:n palkkausluvun 9
§:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 3.3 Esimiesasema.

KVTES palkkausluvun 7, 8 ja 9 §:n ja niiden soveltamisohjeissa todetun lisäksi johdon ja
esimiesten tehtäväkohtaista palkkaa määriteltäessä otetaan huomioon tehtävän vaativuuteen
ja määrään vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi väestöpohja ja eri kuntien vastaavista yksiköistä
muodostetun kokonaisuuden tuomat uudet velvoitteet ja vastuut.

Mahdollisimman oikealla palkanmuodostuksella voidaan tukea hyvää johtajuutta ja koko
yksikön menestystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

2 Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa oleva

Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan hammaslääkäriä, joka on asemansa ja
tehtäviensä puolesta ylihammaslääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on suurehkon
osa-alueen toiminnan johtaminen.

3 Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät

Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan
syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta.

Tehtävässä edellytettävä osaaminen saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa
erikoishammaslääkärin tehtävissä. Kliininen osaaminen voi olla myös toiselta erikoisalalta.

Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät. Asiasta tarkemmin yleiskirje
2/2021.

4 Terveyskeskushammaslääkäri

Perehtyneen hammaslääkärin tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen

Määrättäessä sellaisen terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista palkkaa, jonka
työnkuvassa painottuu muita hammaslääkäreitä enemmän jonkin hammaslääketieteen



Yleiskirjeen 2/2021 liite 1  6 (9)

erikoisalan osaaminen, erityisryhmän potilaiden hoito tai muu erityisvastuu, otetaan tämä
huomioon tehtävien vaativuutta arvioitaessa KVTES:n palkkausluvun 9 §:n 1 momentin
mukaisesti. Mikäli erityisvastuusta aiheutuu toimenpidepalkkioiden alenemista, on tämä
kompensoitava.

5 Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri

Osatoiminnasta vastaavalla hammaslääkärillä tarkoitetaan tietyn suurehkon kokonaisuuden
antamista jonkun terveyskeskushammaslääkärin johdettavaksi (ei siis hammaslääkärien
välisen työnjaon toteuttamista). Osatoiminnasta vastaava hammaslääkäri voi vastata
esimerkiksi suuren kunnan/kuntayhtymän taikka yhteistoiminta-alueen alueellisen
hammashoitolan tai hammaslääketieteellisen osa-alueen toiminnasta ja kehittämisestä.
Osatoiminnasta vastaavien hammaslääkärien nimittämisellä voidaan taata riittävä
lähiesimiestoiminta ja näin tukea hyvän johtajuuden toteutumista.

Osatoiminnasta vastaavaksi määrätyn terveyskeskushammaslääkärin tehtäväkohtaista
palkkaa määrättäessä otetaan lisätehtävä tai lisävastuu huomioon KVTES:n palkkausluvun 9
§:n 1 momentin 3.2 kohdan mukaisesti määräyksen antamisesta lukien sen päättymiseen
saakka, jonka jälkeen hammaslääkärin palkka määritellään uudelleen muuttuneen perusteen
mukaiseksi.

6 Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat

Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivien palkkausta määrättäessä otetaan huomioon opetus- ja
ohjaustehtävän vaikutus tehtävän vaativuuteen. Palkkaa määriteltäessä huomioidaan myös
säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mahdollisimman oikealla
palkanmuodostuksella voidaan tukea opetuksen ja ohjauksen hyvää laatua.

Opetus- ja ohjaustehtävissä toimivilla tarkoitetaan hammaslääketieteen lisensiaatin
perustutkintoa suorittavia, erikoistuvia hammaslääkäreitä, käytännön palvelua suorittavia ja
syventävää käytännön harjoittelua suorittavia opettavia/ohjaavia hammaslääkäreitä.

Tutoroinnin vaikutuksesta tehtäväkohtaiseen palkkaan tai henkilökohtaiseen lisään ks.
palkkausluvun 6 §:n soveltamisohje.

Esimerkki

Esimerkiksi syventävän käytännön harjoittelun ohjaajilla ohjaustehtävän vaikutus palkkaan
arvioidaan lähtökohtaisesti tehtävän vaativuuden kautta ja huomioidaan näin ollen
tehtäväkohtaisen palkan suuruudessa. Lisäksi palkkaa määriteltäessä huomioidaan
säännölliseltä työajalta maksettavat toimenpidepalkkiot. Mikäli ohjaustehtävä on
määräaikainen, tehtävälisä maksetaan tältä ajalta.
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Liite 3 Sairaalalääkärit 
I Palkkaus
1 § Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien
Virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk
1
Ylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
oikeutta
1.1
Ylilääkäri, hallintoylilääkäri, osastonylilääkäri
yliopistollisessa sairaalassa
L3SL1100 5864,33 
1.2
Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa
asemassa olevat
L3SL1200 5326,81
2
Erikoislääkärin, osastonlääkärin vaativat tehtävät
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
oikeutta
ks. soveltamisohje
L3SL3200 5050,67
3
Erikoislääkäri, osastonlääkäri
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin
oikeutta
L3SL3100 4810,16 
Määräystä sovelletaan myös erikoislääkäriin, joka on
erikoistumassa toiselle erikoisalalle, jos hänellä jo olevasta
erikoislääkärin oikeudesta on olennaista hyötyä hänen
nykyisessä virassaan.
4.1
Laillistettu lääkäri, joka on toiminut yhteensä vähintään 3
vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä
Sovelletaan KVTES II luvun 12 §
työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan
kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.
L3SL4103 3954,54 
4.2
Laillistettu lääkäri
L3SL4100 3452,09
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5
Lääketieteen opiskelijat
Peruspalkka on hoidettavasta lääkärin virasta/tehtävästä
riippumatta
L3SL5000 2574,68

Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021

Soveltamisohje

Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 1 1 §:n soveltamisohje 1.

1 Palkkahinnoittelun ulkopuoliset

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin virka ja sairaalan johtavan lääkärin päätoiminen virka ovat
hinnoittelemattomia virkoja, joiden palkkauksesta päättää työnantaja. Samoin hinnoittelun
ulkopuolisia ovat ylilääkäri sivutoimisena johtavana lääkärinä ja tulosvastaavana toimiva
ylilääkäri.

2 Muut ylilääkärit ja apulaisylilääkärit/verrattavassa asemassa olevat

Verrattavassa asemassa olevalla tarkoitetaan lääkäriä, joka on asemansa ja tehtäviensä
puolesta ylilääkäriin verrattavissa ja jonka päätehtävänä on johtaminen.

3 Erikoislääkärin vaativat tehtävät

Päätyönä on kliininen työ (ml. kliininen tutkimus). Kyse on laaja-alaisesta erikoisalan
syventynyttä osaamista edellyttävästä työnkuvasta. Tehtävässä edellytettävä osaaminen
saavutetaan yleensä noin kymmenessä vuodessa erikoislääkärin tehtävissä. Kliininen
osaaminen voi koostua usealta erikoisalalta.

Työnantaja ratkaisee hinnoittelukohtaan siirrettävät tehtävät. Asiasta tarkemmin yleiskirje
2/2021.

4 Erikoislääkäri

Lääkäri työskentelee erikoisalansa perustyönkuvassa ja hänellä on erikoisalan ammatilliset
perustaidot.



Yleiskirjeen 2/2021 liite 1  9 (9)

Liite 4 Sairaalahammaslääkärit
1 § Palkkahinnoittelu 1.4.2021 lukien
Sairaalahammaslääkärin virkanimike/tehtävä Peruspalkka €/kk
1
Ylihammaslääkäri/verrattavassa asemassa olevat
yliopistollisessa sairaalassa
Hammaslääkäriltä edellytetään kohdissa 1–4 tehtävään
soveltuvaa erikoishammaslääkärin/erikoislääkärin oikeutta
L4SH1000 5864,33
2
Muut ylihammaslääkärit ja apulaisylihammaslääkärit/
verrattavassa asemassa olevat
L4SH2000 5326,81
3
Erikoishammaslääkärin vaativat tehtävät
L4SH4200 5050,67
4
Erikoishammaslääkäri
L4SH4100 4810,16
5
Erikoistuva hammaslääkäri/lääkärihammaslääkäri
5.1
Laillistettu hammaslääkäri, joka on toiminut yhteensä
vähintään 3 vuotta laillistetun hammaslääkärin
virassa/tehtävässä
Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä.
Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna
hammaslääkärinä työskentely.
L4SH7003 3954,54
5.2
Laillistettu hammaslääkäri
L4SH7000 3452,09

Soveltamisohje: AKP 3 § Erän jakamisesta, ks. yleiskirje 2/2021

Soveltamisohje

Palkkahinnoittelun soveltamisesta, ks. liitteen 2 1 §:n soveltamisohjeet 1 ja 2 ja liitteen 3
1 §:n soveltamisohje.


