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§ 
(LISÄPYKÄLÄ) 
OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN TUKEMAAN VÄESTÖVASTUUJÄRJESTELMÄSSÄ 
OLEVIEN LÄÄKÄREIDEN PALKKAUSUUDISTUSTA 
 
 

Yhtymähallitus on käsitellyt väestövastuulääkäreiden siirtymistä työajattomuudesta työajan 
piiriin sekä palkkausmuutosta kokouksissaan 27.5.2020 § 70, 3.6.2020 § 79 ja 17.6.2020 § 
86.  
 
Kokouksessa 17.6.2020 § 86 yhtymähallitus on päättänyt seuraavaa:  
 

Vss. yhtymäjohtaja Lauri Ämmälä päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus pyytää viranhaltijoita jatkamaan valmistelutyötä seuraavasti:  
  

• Tulevankin palkkausmallin tulee tukea kuntalaisten mahdollisuutta asioida 
samalla lääkärillä ja terveysasemalla. Näin ollen toimintamalleiksi muodostuu 
jatkossakin joko ns. listamalli sen eri variaatioin tai väestövastuumallissa 
jatkaminen niin, että väestöalueet ja palkat sovitetaan työaikakäytänteiden 
mukaisiksi.  

• Yhtymähallitus pyytää johtavaa lääkäriä Pirjo Hiltusta valmistelemaan 
esityksen kuntayhtymän lääkäreiden tehtävänkuvista sekä sijoittumisesta 
terveysasemille yhtymähallituksen elokuun kokoukseen.  Yhtymähallitus pyytää 
johtavaa lääkäriä esittämään sekä terveyskeskuslääkäreiden että 
väestövastuulääkäreiden osalta työajan kertymistä ja jakautumista ennen ja 
jälkeen työaikalainsäädäntömuutoksen.  

• Yhtymähallitus pyytää talouspäällikkö Lauri Ämmälää valmistelemaan 
esityksen eri toimintamallien kustannusvaikutuksista.  

• Yhtymähallitus pyytää kuntayhtymän johtavia viranhaltijoita laatimaan 
esityksen koko henkilöstöä koskevasta työaikapankista ja sen käytänteistä.  

• Yhtymähallitus tekee erillisen päätöksen ns. kiirevastaanottotoiminnasta ja sen 
palkkauksesta.  

 
Yhtymähallitus päättää jatkaa väestövastuujärjestelmän mukaista palkanmaksua 
valmistelutyön ajan syyskuun loppuun. Syyskuun yhtymähallituksessa päätetään 
tulevan mallin käyttöönoton ajankohdasta ja väestövastuumallin mahdollisesta 
alasajosta.  

  
 
Johtava lääkäri on esitellyt yhtymähallitukselle kokouksessa 26.8.2020 kuntayhtymän 
lääkäreiden tehtävänkuvia ja sijoittumista terveysasemille sekä työajan kertymiä. Johtavan 
lääkärin esityksen perusteella voidaan todeta nykyisellään kunkin virkalääkärin 
tehtävänkuvan olevan keskenään hyvin erilainen ja yleistysten tekeminen on näin 
haastavaa. Lisäksi nyt käytössä olevassa palkkausjärjestelmässä on väestömalliin 
siirryttäessä syntyneitä valuvikoja, joiden korjaamisesta tämän uudistuksen kohdalla on 
hyvä keskustella.  
 
Väestövastuumalli on kannustanut työntekijöitä sujuvaan vastaanottotyön järjestämiseen. 
Yksi hallituksen asettama tavoite palkkausuudistukselle on ollut käyntimäärien laskeminen, 
joka on osin ristiriidassa väestövastuumallin kannustimien kanssa.  
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Valmistelutyössä on päädytty tässä kohtaa ns. listamalliin, joka tukisi hallituksen asettamaa 
tavoitetta mahdollisuudesta paljon palveluita käyttävien asioida samalla lääkärillä. 
Mahdollisuutena on ollut myös ns. hybridimalli, jossa osa lääkäreistä voisi jatkaa 
väestövastuussa siirtymäkauden ajan. Esitys hybridimallista on kuitenkin saanut 
luottamushenkilöissä varautuneen vastaanoton.  
 
Kesäkuussa keskusteltujen vaihtoehtoisten mallien tuominen tarkoittaa myös toiminnan 
muuttamista. Nämä muutokset tulee huomioida vaihtoehtojen kustannusvaikuttavuutta 
arvioitaessa. Palkkausuudistuksessa ei kyse ole vain mallista, jolla palkkoja lasketaan 
uudella tavalla. Kyseessä on isompi muutos, joka vaatii myös toiminnallisia muutoksia. 
Joissakin tapauksissa muutokset kohdistuisivat myös muuhun hoitohenkilöstöön, kuten 
sairaanhoitajiin. Näin ollen pelkkä talouspäällikön esitys uudesta palkkamallista ei ole 
riittävä. Toimintatapamuutokset aiheuttavat tarpeen tehtäväkuvien uudelleen 
tarkastamiselle. Tehtäväkuvia tarkasteltaessa tulee keskusteluun myös hallintosäännön 
määrittelyt johtavan lääkärin nimeämisestä. Uudistettaessa nyt väestövastuussa toimivien 
virkalääkäreiden palkkoja, syntyy paine tarkastella myös jo ennestään 
terveyskeskussopimuksen piirissä olleiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden palkkoja sekä 
muun organisaation palkkapolitiikkaa. Tämä on todellinen haaste, kun jäsenkuntien 
esittämä tavoite kustannusneutraalista tai jopa niitä alentavasta otetaan huomioon. Kaiken 
kaikkiaan voidaan todeta avoimia ja osin ristiriitaisia kysymyksiä olevan useita.  
 
Talouspäällikkö esittelee kokouksessa tarkemmin valmistelussa heränneitä kysymyksiä 
sekä yksityiskohtaista suunnitelmaa uuden palkkausmallin valmisteluvaiheista.  
 
 
 
Valmistelija: talouspäällikkö 
  
 
 
 
Talouspäällikkö Lauri Ämmälän päätösehdotus 
 

Yhtymähallitus päättää nimetä keskuudestaan 3-4 henkilön ohjausryhmän 
tukemaan lääkäreiden palkkausmallin muutoksen valmistelua. Ohjausryhmä 
tapaa lääkäreitä edustavan kuntayhtymän luottamusmiehen (AKAVA), 
johtavan lääkärin, vastaavan hammaslääkärin, palkkasihteerin ja 
talouspäällikön kanssa 17.9–23.9. välisellä ajalla vähintään kerran.  
Tapaamisten tarkoituksena on keskustella talouspäällikön kokouksessa 
esittämistä avoimista kysymyksistä sekä toimintaan, taloudellisiin tekijöihin 
ja palkkoihin vaikuttavista asioista. Ohjausryhmän tavoitteena on tuoda 
näiden keskustelujen tulokset 23.9.2020 kokouksessa muulle hallitukselle 
tiedoksi.  
 
Lisäksi yhtymähallitus päättää järjestää ylimääräisen kokouksen 30.9.2020 
kello 17:00, jolloin hallitus käsittelee uuden lääkäreitä koskevan palkkamallin 
hyväksymistä sekä mahdollisesti siihen liitännäiset asiat.  

 
 Päätös  


