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PAIKALLINEN VIRKAEHTOSOPIMUS HELSINGIN TERVEYSKESKUKSEN  
TERVEYSASEMAOSASTON AVOSAIRAANHOIDON YKSIKÖISSÄ TYÖSKENTELEVIEN 
LÄÄKÄRIEN PALKKAUKSESTA 

 

 

1 § 
Sopimuksen soveltaminen 
 

Tätä paikallista virkaehtosopimusta sovelletaan Helsingin kaupungin 
avosairaanhoidossa työskenteleviin lääkäreihin. Sopimuksen piiriin 
kuuluvien palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen lääkärien 
virkaehtosopimuksen (LS) 2012-2013 mukaan ja lisäksi siten, kuin täs-
sä sopimuksessa erikseen on määrätty. 
 
Seuraavia kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisia kohtia 
ei sovelleta paikallissopimuksen piiriin kuuluviin lääkäreihin: yleinen 
osa 3 §:n, palkkausluvun 6-7 ja 9 §:n sekä työaikaluvun 14 §:n ja 16 § 
1 momentin määräykset.  
 
Tämän paikallisen sopimuksen piiriin kuuluvien palvelussuhteiden eh-
doista on sovittu paikallisesti seuraavissa kohdissa: 3 § 2 momentti, 4 § 
1-2 momentti, 6 §, 7 § kohta 1, 8 § 2 momentti, 9-13 §. Edellä mainitut 
kohdat korvaavat kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2012-
2013 mukaiset vastaavat kohdat. 
 
Esimiehet käyvät alaistensa kanssa perehdytyskeskustelussa ja vähin-
tään vuosittain kehityskeskustelujen yhteydessä läpi kunkin lääkärin ta-
voitteiden mukaisen toiminnan toteutumisen ja työsuorituksen arvioin-
nin.  
 
 

2 §  
Säännöllinen työaika 

 
Sopimuksen piiriin kuuluvien terveyskeskuslääkärien säännöllinen ty-
öaika määräytyy kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 13 §:n 
mukaisesti. Säännöllinen työaika on keskimäärin 37 tuntia viikossa 6 vi-
ikon pituisella tasoitusjaksolla, jonka säännöllisen työajan pituus on 222 
tuntia.  
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3 § 
Työvuoroluettelon laatiminen ja työajan tasaaminen 
 

1 mom   Työvuoroluettelot 

Työvuoroluettelot laaditaan etukäteen pääsääntöisesti kuuden viikon 
työaikajaksolle. Säännöllinen viikkotyöaika voi vaihdella edellyttäen, et-
tä työaika tasoitetaan kuuden viikon tasoitusjakson aikana. 

 

2 mom   Säännöllisen työajan ylittyminen 

Jos säännöllistä työaikaa ei pystytä tasoittamaan kuluvalla jaksolla, voi 
säännöllisen työajan tasausjakso olla poikkeuksellisesti kaksitoista viik-
koa. Säännöllisen työajan ylittävästä ja säännöllisen työajan lisäksi teh-
tävästä työstä sovitaan kirjallisesti etukäteen esimiehen kanssa. 

 
 
4 § 
Lisä- ja ylityö sekä niistä maksettavat työaikakorvaukset 
 

Kliinisen lisätyön korvaukset maksetaan tämän pykälän 1 momentin 
mukaan. Muun lisätyön ja muun ylityön korvauksiin sovelletaan kunnal-
lisen lääkärien virkaehtosopimuksen yleisen osan 16 §:n 2 ja 3 momen-
tin mukaisia kohtia. 

 

1 mom   Kliininen lisätyö 

Kliinisellä lisätyöllä tarkoitetaan terveyskeskuslääkärin kliinistä vas-
taanottotyötä, jota tehdään työnantajan aloitteesta lääkärin säännölli-
sen työajan lisäksi ja joka ei tapahdu ao. lääkärin työvuoroluettelon 
merkittynä säännöllisenä työaikana eikä päivystysaikana. Terveyskes-
kuslääkärille suoritetaan kliinisestä lisätyöstä liitteessä 3 erikseen mää-
rätyt lisätyökorvaukset. Lisäksi kliinisestä lisätyöstä maksetaan korot-
tamaton tuntipalkka. 

2 mom   Työaikakorvaukset palvelussuhteen päättyessä 

  Palvelussuhteen päättyessä kesken työaikajakson, maksetaan yksin-
kertainen tuntipalkka niiltä tunneilta, joita ei voida tasoittaa kulumassa 
olevalla jaksolla. Ennalta sovittujen muun lisätyön ja ylityön korvaukset 
maksetaan kunnallisen lääkärien sopimuksen 16 §:n 2-3 momentin 
mukaisesti. 
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5 § 
Työaikaa koskevat muut sovellettavat kohdat Lääkärisopimuksessa 
 

Seuraavia Lääkärisopimuksen 2012 - 2013 yleisen osan kohtia sovelle-
taan koskien lääkärin työaikaa, työaikakorvauksia ja lepoaikoja (lukuun 
ottamatta 14 §): 
 
- 12 § KVTES:n 2012 – 2013 työaikaluvun sovellettavat määräykset  
- 13 § Säännöllinen työaika 
- 15 § Päivystys 
- 16 § Lisä- ja ylityö; lukuun ottamatta 1 momentti 
- 17 § Korvaus vapaa-aikana työhön kutsutulle 
- 18 § Ylitöiden enimmäismäärän tarkastelujakso 
- 19 § Työaika-asiakirjat 
- 20 § Viikottainen vapaa-aika 
- 21 § Aktiivipäivystystä seuraavan työpäivän suunnitteleminen va-

paaksi 
- 22 § Vapaa-aikakorvausten suorittaminen 
- 23 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko) 
 

6 §  
Palkkaus 

Terveyskeskuslääkärin palkkaus muodostuu  
- yleistehtävien mukaisesta palkan osasta,  
- mahdollisesta työkokemuslisästä,  
- mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä ja  
- mahdollisesta määrävuosilisästä.  

 
Kuukausipalkkaan voi kuulua myös kielilisä, fasilitaattorilisä ja erillises-
tä tehtävästä maksettava tehtävälisä.  
 
Kuukausipalkan lisäksi maksetaan lääkärin kliinisen työn mukaan suori-
teperusteiset korvaukset, joita ovat hoito- ja asiointipalkkiot tämän so-
pimuksen liitteen 3 mukaan. 
 

1 mom    Yleistehtävien mukainen palkka  

Yleistehtävien mukaiseen palkkaan sisältyy lääkärin tavanomaisiin teh-
täviin liittyvä vastaanotto- ja toimistotyö ja osallistuminen muun muassa 
moniammatilliseen yhteistyöhön ja siihen liittyvään työn ja työyhteisön 
kehittämiseen, työpaikkakokouksiin ja työhyvinvointitoimintaan sekä 
koulutukseen osallistuminen valtioneuvoston periaatepäätöksen 
11.4.2002 mukaisesti. 
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Kohta 1. Erikoislääkärit, yleislääketieteen erityiskoulutuksen suoritta-
neet lääkärit ja laillistetut lääkärit 
 
Sopimuksen piiriin kuuluvien yleistehtävien mukaiset palkat (palkkahin-
noittelu) on määrätty tämän sopimuksen liitteessä 1 (taulukko 1). Palk-
kahinnoittelussa noudatetaan lääkärisopimuksen liitteen 1 ja yleisen 
osan soveltamisohjeliitteen 2 määrittelyjä.  
 
Kohta 2. Ylilääkärit ja apulaisylilääkärit 

 
Ylilääkärin ja apulaisylilääkärin yleistehtävien mukaiseen palkkaan si-
sältyy 1 momentissa mainittujen tehtävien lisäksi hallinnollinen työ ja 
lähiesimiestyö. Ylilääkäreiden ja apulaisylilääkäreiden palkka määräy-
tyy terveysaseman koon, henkilöstön määrän ja alueen väestöpohjan 
mukaan siten, että isoilla terveysasemilla hallinnollisen työn osuus on 
noin 70 % ylilääkärin työajasta, keskisuurilla noin 50 % ja pienillä noin 
40 % ylilääkärin tai apulaisylilääkärin työajasta. 
 
Ylilääkäreiden yleistehtävien mukainen palkkataulukko on tämän sopi-
muksen liitteessä 1 (taulukko 2).  
 

2 mom.    Varsinainen palkka  

Terveyskeskuslääkärin varsinainen palkka on tämän sopimuksen liit-
teessä 1 määrätty yleistehtävien mukainen palkka, mahdollinen henki-
lökohtainen lisä ja työkokemuslisä sekä mahdollinen määrävuosilisä. 
Myös erillispäätöksellä myönnetty kielilisä, tehtävälisä, rekrytointilisä tai 
fasilitaattorilisä sekä luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun 
korvaus luetaan osaksi varsinaista palkkaa.  

 

3 mom   Päiväpalkka  

Päiväpalkka saadaan jakamalla lääkärin tässä sopimuksessa määritel-
ty varsinainen palkka kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumääräl-
lä.  

 

Päiväpalkka palkallisen poissaolon ajalta  
 

Kohta 1. Päiväpalkan määräytyminen palkallisen poissaolon ajalta 
31.1.2013 saakka:  
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Terveyskeskuslääkärien varsinaista palkkaa korotetaan palkallisen 
poissaolon ajalla 31.1.2013 saakka seuraavasti: erikoislääkäreillä 23,1 
% ja muilla terveyskeskuslääkäreillä 31,2 % (hinnoittelutunnus 
LSPS3002) ja laillistetuilla lääkärillä 22,2 % (ns. docmex-%). Palveluk-
seen 1.4.2012 jälkeen tulleille terveyskeskuslääkäreille maksetaan 
edellä mainitut korvaukset 31.3.2013 saakka. 

 
Kohta 2. Palkallisen poissaolon päiväpalkan määräytyminen 1.2.2013 
lukien 
 
Palkallisen virkavapaan ajan päiväpalkan korvaus suoritetaan kunnalli-
sen lääkärien virkaehtosopimuksen palkkausluvun 8 §:n mukaan sovel-
tuvin osin. Päiväpalkka maksetaan siten, että tämän sopimuksen mu-
kaista varsinaista palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saa-
daan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräy-
tymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut tämän sopimuksen mu-
kaiset hoitoasiointi- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot 
samalta ajalta maksetusta tämän sopimuksen mukaisesta varsinaises-
ta palkasta. 

 

4 mom   Tuntipalkka 

Tuntipalkka saadaan jakamalla tämän sopimuksen mukainen varsinai-
nen palkka luvulla 160. 

 

5 mom   Tuntipalkka aktiivipäivystyksen ajalta  

Kultakin aktiivipäivystyksen päivystystunnilta maksetaan tuntipalkka ko-
rotettuna siten, että erikoislääkärien tuntipalkkaa korotetaan 23,1 %, 
muilla terveyskeskuslääkäreillä 31,2 % (hinnoittelutunnus LSPS3002) 
ja laillistetuilla lääkärillä 22,2 % tai annetaan yksi tunti vapaata (aktiivi-
vapaa) säännöllisenä työaikana.  
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7 § 
Työkokemuslisä  
 
1 mom  Työkokemuslisä  
 
  Kohta 1. Työkokemuslisän määräytyminen 1.4.2012-31.1.2013 
 

Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa muuttui 1.1.2012 työko-
kemuslisäksi. Työkokemuslisä määräytyy yleistehtävistä maksettavasta 
palkanosasta siten, että se on viiden vuoden palvelun jälkeen 5 % ja 
kymmenen vuoden palvelun jälkeen 10 %.  

 
Soveltamisohje 
 
Niille terveyskeskuslääkäreille, joille on maksettu 31.3.2012 
mennessä työkokemuslisä 11,7 % ja 5,8 % mukaan, siirtyy 
em. prosenttien euromääräinen erotus (1,7 % ja 0,8 %) 
osaksi henkilökohtaista lisää. 1.4.2012 lukien palvelussuh-
teen aloittavien lääkärien työkokemuslisä määräytyy jäljem-
pänä määriteltyjen ansaintaperiaatteiden mukaan ja siten, et-
tä lisän suuruus on palveluajan mukaan laskettuna joko 5 % 
tai 10 %.  

 
  Kohta 2. Työkokemuslisän määräytyminen 1.2.2013 lukien 
 

Työkokemuslisä määräytyy 1.2.2013 lukien kunnallisen lääkärien vir-
kaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 §:n mukaan.  

 
8 §  
Henkilökohtainen lisä ja tehtävälisä 
 

1 mom   Henkilökohtainen lisä 

Harkinnanvaraisia henkilökohtaisia lisiä myönnetään kunnallisen lääkä-
rien virkaehtosopimuksen, kaupungin ohjeiden ja terveyskeskuksen lin-
jausten mukaisesti.  

2 mom   Tehtävälisä 

Tehtävälisä on määräaikainen lisä, jota käytetään, kun tehtävän vaati-
vuus on oleellisesti lisääntynyt vähintään kahden viikon ajaksi. Vaati-
vuus on voinut lisääntyä esimerkiksi tilapäisten tehtäväjärjestelyjen, 
tehtäväkierron tai vaativien projektitehtävien vuoksi. 
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9 § 
Työnantajan määräämien muiden kuin yleistehtäviin sisältyvien tehtävien korvaus 
 

Jos työnantaja määrää potilastyöhön tarkoitetulla työajalla lääkärin 
muihin kuin yleistehtävien kohdalla määriteltyihin kokouksiin, työryhmiin 
tai muihin tehtäviin yli yhden työpäivän ajaksi kuukaudessa, maksetaan 
ylittävältä ajalta korvauksena liitteessä 2 esitetyn taulukon mukainen 
korvaus. 
 
Kohta 1. Työnantajan määräämän koulutuksen aikainen korvaus 
 
Jos työnantaja määrää potilastyöhön tarkoitetulla työajalla lääkärin eri-
tyistaitojen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi tarvittavaan koulutukseen 
maksetaan korvaus tämän momentin mukaan, myös lyhyemmistä kuin 
yhden päivän kestoisista koulutuksista. Normaali ammattitaidon ylläpi-
toon liittyvä koulutus kuluu yleisiin työtehtäviin. 
 

10 § 
Vuosiloma-ajan palkka ja lomarahan laskentaperuste 
 

Terveyskeskuslääkärin vuosiloman ajalta maksettavaa tämän sopi-
mukseen 6 § 2 momentissa määriteltyä tämän sopimuksen varsinaista 
palkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, 
kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna 
säännölliseltä työajalta maksetut käynti- ja toimenpidepalkkiot sekä to-
distus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta tämän sopimuk-
sen varsinaisesta palkasta. Myös lomakorvaus lasketaan tämän mää-
räyksen mukaisesta palkasta.  
 
Palvelussuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus lasketaan käyt-
täen sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita ja 
varsinaista palkkaa, jona palvelussuhde päättyy. 
 
Lomarahavapaan ajalta ei makseta edellä mainittua korotusta. Loma-
rahavapaan ajalta maksetaan tämän sopimuksen 6 § 2 momentin mu-
kainen varsinainen palkka.  

 
11 § 
Hoitoasiointi- ja käyntipalkkiot, konsultointipalkkiot ja lausuntopalkkiot 
 

1 mom   Hoitoasiointi- ja käyntipalkkiot sekä konsultointipalkkiot 
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Lääkärille maksetaan säännöllisenä työaikana suoritetusta vastaanotto-
työstä ja konsultaatiosta hoitoasiointi- ja käyntipalkkiotaulukon mukai-
nen korvaus (liite 3). Hoitoasiointi- ja käyntikorvausluokat määritellään 
liitteenä olevan ohjeen mukaisesti (liite 3). 

2 mom   Lääkärinlausunnot  

Lääkärilausunnoista maksetaan lääkärisopimuksen 2012–2013 mukai-
set toimenpidepalkkiot: 

 
Lausunto 1 (TVL1) 
 
Suppea lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invaliditeetin 
kuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyttömyys 
tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaavista 
seikoista. LS:n terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelosta  
toimenpideryhmään R I kuuluvat todistukset ja lausunnot: R 143, R 145 
ja R 148.  
 
Lausunto 2 (TVL2) 
 
Perusteellinen lausunto, joka sisältää sairauden, vamman tai invalidi-
teetinkuvauksen ja siihen nojautuvan perustellun ilmoituksen työkyvyt-
tömyys tai haitta-asteesta, lääke- tai muun hoidon tarpeesta ja vastaa-
vista seikoista. LS:n terveyskeskusten lääkärien toimenpideluettelosta  
toimenpideryhmään R II kuuluvat todistukset ja lausunnot: R 201, R 
202, R 203, R 204, R 224 ja R 225. 
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12 § 
Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisten muutosten huomioiminen  
paikallisessa sopimuksessa  
 

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mu-
kaiset palkantarkistukset tulevat voimaan kunnallisen lääkärien virkaeh-
tosopimuksen mukaisesti lukuun ottamatta allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 
3 momenttia. Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 1.2.2013 
voimaan tuleva yleiskorotus euromääräisiin käynti- ja toimenpidepalk-
kioihin on otettu huomioon tässä paikallisessa virkaehtosopimuksessa. 
Yleiskorotusta 1,3 % ei näin ollen kohdenneta 1.2.2013 paikallisen lää-
kärisopimuksen käynti- ja hoitoasiointipalkkioihin.  
 
 

13 § 
Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen  

 
Tämä sopimus on jatkoa 1.9.2010 voimaan tulleelle lääkärien paikalli-
selle sopimukselle, joka tehtiin tukemaan väestön valinnanvapautta li-
säävää toimintamallia. Sopimus on voimassa 1.4.2012 – 28.2.2014 so-
pimuksen soveltamisen piiriin kuuluvilla terveysasemilla lääkärisopi-
muksen mukaisin työrauhavelvoittein.  
 
Tämä sopimus voidaan irtisanoa päättymään kolmen kuukauden kulut-
tua irtisanomisen tiedoksiantamisesta, minkä jälkeen noudatetaan lää-
kärisopimuksen määräyksiä. 
 
 

14 § 
Sopimuksen seuranta 

 
Työnantajan ja Juko ry:n nimeämistä edustajista koostuva ohjausryhmä 
seuraa terveysasemien johdon tuottamien tietojen perusteella tämän 
sopimuksen toteutumista toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti sekä 
vaikuttavuutta palveluihin ja kustannuksiin. 
 
Sopijaosapuolet noudattavat sopimuskauden aikana jatkuvan neuvotte-
lumenettelyn periaatteita osapuolten esille ottamissa virkaehtosopi-
musmusasioissa. Sopijaosapuolet sitoutuvat tarkastelemaan vähintään 
kuuden kuukauden välein sopimuksen kustannusneutraalisuutta palkan 
suoriteosan suhteen, johon sisältyvät käyntien lukumäärässä ja käynti-
jakaumassa tapahtuvat muutokset. Käyntipalkkioita muutetaan tarpeen 
mukaan ohjausryhmän yksimielisen esityksen perusteella ja toimival-
taisen viranomaisen päätöksellä tämän sopimuskauden aikana. 
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Helsingissä xx. päivänä 2012 

 
 
 
 

Helsingin kaupungin puolesta 
 
 
 
 
 
JUKO ry:n puolesta 
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PAIKALLISSOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT LÄÄKÄRIT 
 
Palkkahinnoittelu 1.4.2012 lukien 

 
Taulukko 1. TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT 

Lääkärin virkanimike/tehtävä Yleistehtävien 
mukainen 
palkka 
1.4.2012 luki-
en, alkaen €/kk 

Yleistehtävien 
mukainen 
palkka 1.2.2013 
lukien, alkaen 
€/kk 

Erikoislääkärit  
 
LSPS3001 
Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeudet 
omaavat terveyskeskuslääkärit 
 
Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa 
erikoislääkärin oikeutta 
 

 
 

3321,38 €/kk 
 
 

 
 

3430,99 

Muut terveyskeskuslääkärit 
 
LSPS3002 
Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen 
erityiskoulutus tai joka on toiminut yhteensä 
vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin tehtä-
vissä 
 
LSPS4000 
Laillistettu lääkäri 

 
 

2795,68 €/kk 
 
 
 
 
 

2680,30 €/kk 
 

 
 

2887,94 
 
 
 
 
 

2768,75 
 

*) Idän terveysasemilla, Jakomäen, Kannelmäen ja Pihlajamäen terveysasemilla 
LSPS3001-hinnoittelun mukainen palkka 3333,99 e/kk ja LSPS3002-hinnoittelun mu-
kainen palkka 2880,14 
 

Taulukko 2. YLILÄÄKÄRIT JA APULAISYLILÄÄKÄRIT 
Lääkärin virkanimike/tehtävä Yleistehtävien mu-

kainen palkka 
1.5.2012 lukien, alka-
en €/kk 

Yleistehtävien 
mukainen palk-
ka 1.2.2013 lu-
kien, alkaen 
€/kk 

 LSPS2001 
Ylilääkäri, iso terveysasema 
 

5097,45 5163,72 

LSPS2002 
Ylilääkäri, keskisuuri terveysasema 
 

4550,00 4609,15 

LSPS2003 
Ylilääkäri/apulaisylilääkäri,  
pieni terveysasema 
 

4250,00 4305,25 
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Korvaus muista kuin yleistehtävien mukaisista tehtävistä ja työnantajan määräämästä 
koulutuksesta (9 §) 
 
Jos työnantaja määrää potilastyöhön tarkoitetulla työajalla lääkärin muihin kuin yleistehtävien 
kohdalla määriteltyihin kokouksiin, työryhmiin tai muihin tehtäviin yli yhden työpäivän ajaksi 
kuukaudessa maksetaan kompensaatiokorvaus (palkanmaksukoodi 602KOM) seuraavasti: 
 

Virkanimike/  
tehtävä 

Erikoislääkärit ja  
yleislääkärit  

Laillistettu lääkäri, 
 (ns. eurolääkäri) 

1 tunti 16 e 11 e 

0,5 pv 61 e 42 e 

1 pv 121 e 84 e 

 
Viranomaistehtäviin liittyvästä työstä, kuten kutsuntatarkastukset ja poikkeukselliset tilanteet 
(esim. pandemia) maksetaan kompensaatiokorvaus myös alle yhden työpäivän ajalta yllä ole-
van taulukon mukaisesti. Kompensaatiokorvaus maksetaan myös luottamusmiehelle hänelle 
erikseen sovittujen luottamusmiestuntien mukaisesti.  
 
 
Koulutukseen osallistumisesta maksettava kompensaatio 
 
Jos työnantaja määrää potilastyöhön tarkoitetulla työajalla lääkärin erityistaitojen hankkimiseksi 
ja ylläpitämiseksi tarvittavaan koulutukseen maksetaan korvaus yllä olevan taulukon mukaisesti 
siten, että myös alle yksi päivää kuukaudessa kestävästä koulutuksesta maksetaan korvaus. 
Työnantajan määräämä koulutus voi esimerkiksi olla lääkärin erityistehtävän tietotaidon ylläpi-
tämiseksi tarkoitettua normaalista taitojen ylläpidosta poikkeavaa koulutusta (diabeteskoulutusta 
diabetesvastuulääkärille, astmakoulutusta astmavastuulääkärille, ensiapu/elvytys-koulutusta 
ensiapuvastuu-lääkärille jne.) tai työyhteisön normaalia laajempaan kehittämistyöhön osallistu-
van lääkärin ko. projektiin liittyvää koulutusta (kuten Hyvä vastaanotto –hankkeen koulutus).  
 
Kompensaatiokorvausta ei makseta erikseen mm. fasilitaattoreille, joille maksetaan kuukausit-
tainen fasilitaattori-lisä. Euromääräiseen lisään sisältyy myös korvaus fasilitaattorikoulutuksesta. 
Myös super-tuutorit saavat korvauksen kuukausipalkkaansa toimimisestaan kouluttajina ja näin 
ollen myöskään super-tuutoreille ei makseta erillistä kompensaatiokorvausta heidän osallistues-
saan esimerkiksi kouluttajalääkärien tapaamiseen.  
 
. 
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HELSINGIN TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMAOSASTON AVOSAIRAANHOIDON 
VASTAANOTTOYKSIKÖISSÄ TYÖSKENTELEVIEN LÄÄKÄRIEN PORRASTETUN KÄYNTI-
PALKKIOJÄRJESTELMÄN KÄYNTILUOKITUSOHJE  
 

Käyntipalkkioluokat arvioidaan vastaanottokäynnin jälkeen käynnin vaativuuden perusteella. 
Arvioitaessa käynnin kokonaisvaativuutta voidaan käyttää viitteellisesti apuna myös käynnin pi-
tuutta, jolloin potilaan hoitamiseen menevä työpanos on helpommin hahmotettavissa sekä lää-
kärille että ylilääkärille. Voidaan arvioida lyhyen/helpon käynnin kestoksi noin 10-15 min., nor-
maalin käynnin kestoksi noin 15-30 min. ja vaativan käynnin kestoksi noin 30 min tai enemmän. 
Ajanvarauspohjaan varattu aikatyyppi ei kuitenkaan määrää käynnin hinnoitteluluokkaa vaan 
toteutuneen käynnin kokonaisvaativuus.  
 
Käyntiluokat ovat seurantajakson1.5.-31.12.2011 perusteella toisiinsa suhteessa 12 % (I), 72 % 
(II) ja 16 % (III).  Käyntiluokkajakauma on kuitenkin keskiarvo, joten jokaisella lääkärillä tulee 
olemaan väestöstään riippuen oma käyntiluokkajakaumaprofiilinsa, mutta keskiarvoa voidaan 
käyttää suuntaa antavana vertailutietona. Esimiehen velvollisuus on seurata käyntiluokitusohje-
en toteutumista. 

 
Hoitoasiointi (puhelu, sähköinen asiointi tai kirje potilaalle) 

 lääkärin antama potilaan hoitoon liittyvä ohje, jonka lääkäri kirjaa sairauskertomus-
järjestelmään.  

 Hoitoasiointia ei korvata, mikäli ohje annetaan toisen henkilön välityksellä, paitsi 
niissä tilanteissa missä potilas ei pysty itse hoitamaan asiansa esim. iän, ymmär-
ryksen, kieliongelman tai vammaisuuden perusteella.  

 
Käyntipalkkio I (lyhyt / helppo käynti) 

 yleensä yksittäinen vaiva 

 selvästi normaali käyntiä helpompi käynti 

 voi esimerkiksi olla nopea jälkitarkastus, nopea päivystyskäynti, luomen näyttö jne. 
 

 
Käyntipalkkio II (normaali käynti) 

 voi olla yksittäisen vaivan laajempi selvittely tai useampi vaiva samalla vastaano-
tolla 

 kaikki lasten- ja äitiysneuvolakäynnit / koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit  

 suurin osa vastaanottokäynneistä kuuluvat tähän ryhmään  
 

 
Käyntipalkkio III (vaativa käynti) 

 selvästi poikkeuksellisen vaativa, monimutkainen ja työläs käynti 

 voi olla yksittäisen vaivan erityisen laaja ja monimutkainen selvittely, yleisemmin 
moniongelmaisen potilaan laaja ja monimutkainen kokonaisarviointi. 
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Konsultaatio  

 Muun terveydenhuollon ammattihenkilön konsultointi  
 

Lausunnot  

 Lääkärilausunnot kirjataan kahteen eri ryhmään(TVL1 ja TVL2) tämän sopimuksen 
11 §:n 2 momentin mukaisesti ja niistä maksetaan lääkärisopimuksen 2012–2013 
mukaiset toimenpidepalkkiot: 

 
HUOM! Potilaskertomuksesta pitää käydä ilmi perusteet käyntiluokan valin-
nalle.  

 
Hoitoasiointi- ja käyntipalkkiotaulukko sekä lausuntopalkkiot 
 

Voimassa 1.4.2012 – 28.2.2014 
 

 Säännöllinen työaika Kliininen lisätyö 

 

Erikoislääkäri ja 
yleislääketie-
teen erityiskou-
lutuksen suorit-
tanut/ 3 vuotta 
laillistettuna 
toiminut lääkäri 
(€) 

Laillistettu 
lääkäri 
 (€) 

Erikoislääkäri ja 
yleislääketieteen 
erityiskoulutuk-
sen suorittanut/ 
3 vuotta laillis-
tettuna toiminut 
lääkäri 
(€) 

Laillistettu 
lääkäri  
(€) 

Hoitoasiointi 3,10 2,57 3,88 3,21 

Käyntiluokka I  7,40 6,12 9,25 7,65 

Käyntiluokka II  11,12 9,18 13,90 11,47 

Käyntiluokka III  14,82 12,24 18,53 15,30 

Kotikäynti 22,21 18,35 27,77 22,94 

Konsultointi 
1.9.2010 lukien (R002) 

2,62 2,62 2,96 2,96 

Lausunto-palkkiot     

TVL1 7,10 7,10 7,10 7,10 

TVL2 10,71 10,71 10,71 10,71 

 
Päivystysajan käynti- ja toimenpidepalkkiot maksetaan kunnallisen lää-
kärien virkaehtosopimuksen 2012-2013 mukaisesti (LS liite 1). 

 


