
Valtiolle ja kuntiin 
neuvottelutulos virka- ja 
työehdoista 

MIKÄ IHMEEN JUKO JA 
LÄÄKÄRIKARTELLI? 
Lue aiheesta lisää Juristi vastaa 
-palstalta sivulta 97.Edelliset virka- ja työehtosopi-

mukset ehtivät jo tammikuun 
lopussa päättyä ja valtakun-
nan mediasta sai seurata muun 
muassa, kuinka kunta-alan yli-

työ- ja vuoronvaihtokielto hankaloitti sai-
raaloiden ja päiväkotien toimintaa, ennen 
kuin neuvotteluosapuolet löysivät yhteis-
ymmärryksen ja saivat aikaiseksi neuvot-
telutuloksen.

Lehden mennessä painoon valtion 
ja kunta-alan neuvottelutuloksia ei kui-
tenkaan ole vielä vahvistettu Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn 
hallituksessa. JUKOn hallitus päätti koko-
uksessaan 16. helmikuuta jättää saavutet-
tujen neuvottelutulosten vahvistamisen 
pöydälle tukeakseen vielä auki olevaa yli-
opistosektorin työriidan sovittelua. 

Tilanne yliopistojen työehtoneuvot-
teluissa näyttääkin lehden mennessä pai-
noon vielä hyvin vaikeilta. Lakkovaroitus 
on annettu ja valtakunnansovittelija on 
rientänyt availemaan solmuun mennyttä 
tilannetta. Yliopiston työehtoneuvotteluis-
ta tiedotetaan tilanteen edetessä erikseen 
muilla kanavilla. 

pahimpiin kiistakapuloihin tartuttiin toden 
teolla vuodenvaihteen jälkeen. Neuvottelu-
tulos saavutettiin lopulta 9.2.2018 ja uuden 
virka- ja työehtosopimuksen voimassao-
lokaudeksi sovittiin 1.2.2018–31.3.2020.

Palkankorotusten osalta sovittiin 
1.4.2018 alkaen maksettavasta 1 % yleis-
korotuksesta ja 1.4.2019 alkaen maksetta-
vasta 1,1 %, vähintään kuitenkin 24 euron 
suuruisesta yleiskorotuksesta. Lisäksi so-
vittiin kahdesta paikallisesta virastoerästä, 
joista ensimmäinen on 1.6.2018 alkaen 0,6 
% ja jälkimmäinen 1.4.2019 alkaen 0,75 %. 

Palkankorotukset vastaavat tasoltaan 
niin sanottua yleistä linjaa. Ne ovat siis sa-
maa tasoa kuin muilla aloilla, esimerkiksi 
yksityissektorilla. Palkankorotuksissa on 
otettu huomioon, että valtion sopimuskausi 
on kaksi kuukautta yleisen linjan kahden 
vuoden pituista sopimuskautta pidempi. 

Lisäksi sovittiin tammikuun 2019 pal-
kanmaksun yhteydessä maksuun tulevasta 
tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, 
jonka suuruus on 9,2 % kuukausipalkasta. 

Neuvotteluihin mentäessä tavoitteena 
oli työmarkkinoiden yleisen linjan mukai-
nen ratkaisu ja tämä neuvottelutuloksessa 

Vaiherikkaat ja pitkiksi venyneet virka- ja työehtosopimusneuvottelut 
on saatu päätökseen valtiolla ja kunta-alalla. Lehden mennessä painoon 
valtion ja kunta-alan neuvottelutuloksia ei kuitenkaan oltu vielä 
vahvistettu.

Nyt on aika tarkastella, millaisia ratkai-
suja virka- ja työehdoista on näillä näky-
min luvassa valtiolle ja kunta-alalle, vaikka 
uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat 
lopullisesti voimaan vasta, kun neuvotte-
lutulokset on vahvistettu. 

VALTIOLLE YLEISEN LINJAN 
PALKANKOROTUKSET JA KERTAERÄ 
PÄÄLLE

Eläinlääkäriliittoa edusti valtion virka- ja 
työehtosopimusneuvotteluissa Julkisalan 
koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.  
Neuvottelut uudesta valtion virka- ja työ-
ehtosopimuksesta aloitettiin hyvissä ajoin 
marraskuun lopussa vuonna 2017. Osa-
puolten tavoitteita käsiteltiin puolin ja toi-
sin pitkään yleisellä tasolla. Tositoimiin ja 
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saavutettiin. Sopimuskokonaisuus turvaa 
valtion palkansaajien ostovoimaa seuraa-
vina vuosina. 

KUNTA-ALA JA LÄÄKÄRISOPIMUS 
KOKONAISUUDESSAAN

Myös kunta-alalla neuvottelut olivat haas-
tavat ja neuvottelupöydissä lamput paloivat 
useaan kertaan yömyöhälle sekä arkena 
että viikonloppuisin ennen ratkaisujen 
syntymistä. Neuvottelutulos saavutettiin 
lopulta 8. helmikuuta kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen osalta. Pala-
set loksahtelivat kohdilleen tämän jälkeen 
nopeasti ja Lääkärisopimuksen neuvot-
telutulos saatiin myös kuitattua samana 
iltana. Kuten valtiolla, myös kunta-alalla 
uusi sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päät-
tyy 31.3.2020. 

Lääkärikartellin jäsenjärjestöjen – 
Eläinlääkäriliitto mukaan lukien – hal-
linnot hyväksyivät neuvottelutuloksen 
seuraavalla viikolla. ”Neuvottelut olivat 
hankalat, mutta moni meille tärkeä asia 
eteni, joten saavutettuun kokonaisuuteen 
voidaan olla tyytyväisiä”, totesi liiton pu-
heenjohtaja Päivi Lahti. 

Lehden mennessä painoon neuvotte-
lutulos odottaa vielä vahvistamista JUKOn 
hallituksessa.

MUUTOKSET 
KUNNANELÄINLÄÄKÄRILLE

Eläinlääkärien osalta sovittiin kahdes-
ta yleiskorotuksesta, joista ensimmäinen 
on 1.5.2018 alkaen 1,3 % ja  jälkimmäi-
nen 1.4.2019 alkaen 1,0 %. Lisäksi sovittiin 
0,7 % suuruisesta paikallisesta järjestely-
erästä 1.1.2019 alkaen. 

Kunnallisen eläinlääkäritaksan euro-
määräisiä palkkioita korotetaan 1.1.2019 
alkaen 3,46 %. Tammikuussa 2019 mak-
setaan lisäksi tuloksellisuuteen perustuva 
kertaerä, joka on suuruudeltaan 9,2 % var-
sinaisesta palkasta. Kertaerä edellyttää, että 
kunnassa on tai sinne tehdään tulokselli-
suusohjelma tai jokin muu sen kaltainen 
strateginen ohjausväline. 

Eläinlääkäriliiton Kunnan palkkavalio-
kunta (KUVA) asetti yhdeksi neuvottelujen 
päätavoitteeksi kompensaation työajan 

soveltamisen piiriin kuuluville eläinlää-
käreille, joiden työaika nousi vuonna 2016 
Kilpailukykysopimuksen myötä 37 tunnis-
ta 38 tuntiin 15 minuuttiin viikossa. Tämä 
työajan pidennys otettiin huomioon neu-
vottelutuloksen mukaisella ruokataukoa 
koskevalla ratkaisulla. 

Vastedes eläinlääkäri saa halutessaan 
valita vähintään puolen tunnin pituisen 
työaikaan kuulumattoman ruokailutauon 
sijaan aterioimisen työaikana työpaikalla 
tai työnantajan osoittamassa asianomaisen 
laitoksen ruokasalissa. Ateriointi on toteu-
tettava siten, ettei järjestelystä aiheudu häi-
riötä työn kululle tai suoritettaville palve-
luksille ja että ruokailusta aiheutuva työstä 
poissaolo kestää enintään 15–20 minuuttia. 
Käytännössä muutos koskettaa erityisesti 
hygieenikkoja ja valvontaeläinlääkäreitä. 
Tähän ratkaisuun käytettiin osa yleisen 
linjan palkankorotusprosentin paikallisesta 
järjestelyerästä ja muulla tavoin jaettavak-
si jäävä paikallinen järjestelyerä on edellä 
kerrotun tavoin eläinlääkäreillä 0,7%. 

Lääkärisopimuksessa ei ole aikaisem-
min ollut määräyksiä säännöllisen työajan 
lyhentämisestä keskeytyneellä työviikolla 
tai työaikajaksolla. Epäselvän tilanteen 
selkeyttämiseksi ja sopimusmääräysten 
yhtenäistämiseksi sovittiin, että eläinlää-
käreihin sovelletaan vastaisuudessa samoja 
keskeytysmääräyksiä kuin terveyskeskus-
ten ja sairaalan lääkäreihin ja hammas-
lääkäreihin. 

Eläinlääkäriliitteen lepoaikamääräyk-
sen opiskelijoita koskevaa kohtaa muutet-
tiin ja siinä todetaan, että eläinlääketie-
teen opiskelijoihin pyritään soveltamaan 
viisipäiväisen työviikon periaatetta. Tämä 

periaate on aikaisemmin ollut vapaapäivi-
en vähimmäismäärää koskevassa sovel-
tamisohjeessa. Periaate siirrettiin sovel-
tamisohjeesta osaksi itse määräystä sen 
korostamiseksi. 

Samalla vapaapäivien vähimmäismää-
rää koskevaan soveltamisohjeeseen lisättiin 
suositus vapauttaa eläinlääkäri päivystys-
velvollisuudesta ottaen huomioon hänen 
työkykynsä 28 raskausviikon jälkeen. Mi-
käli päivystysjärjestelyjä ei voida toteuttaa 
viranhaltijan vapauttamisella toiminnalli-
sista syistä johtuen, asianomaisen viran-
haltijan päivystysvuoroja vähennetään tai 
lyhennetään. 

Työttömyysvakuutusrahaston ohjeis-
tuksen mukaan praktikkoeläinlääkärin 
työttömyysvakuutusmaksun perusteena 
tulee ottaa huomioon kunnan maksaman 
palkan lisäksi eläkkeen perusteeksi vah-
vistettujen praktiikkatulojen määrä. Näin 

ollen eläinlääkäriliitteestä poistetaan van-
hentuneena viittaus työttömyysvakuutus-
maksuvelvollisuutta koskevaan Kuntaliiton 
vuodelta 1999 peräisin olevaan yleiskirjee-
seen, jonka mukaan kyse ei olisi maksuvel-
vollisuudesta vaan suosituksesta. 

Osapuolet linjasivat myös yhteisym-
märryksessä, että eläinlääkintähuollon 
toimintoja ja päivystystä järjestettäessä 
työnantajan tulee huolehtia, ettei praktik-
koeläinlääkärien työsidonnaisuus muodos-
tu kohtuuttomaksi. Työssä jaksamisen var-
mistamiseksi kannustetaan tarkastelemaan 
ja kehittämään paikallisesti järjestelyjä, joil-
la turvataan eläinlääkärin mahdollisuudet 
riittävään lepoon ja palautumiseen. Tähän 
liittyen annetaan ohjeita osana myöhem-
min julkaistavaa yleiskirjettä. 

Palkallisen isyysvapaan sovittiin pite-
nevän kuudesta päivästä 12 päivään. 

Aikaisemmin on ollut mahdollista 
jäädä tilapäiselle, enintään neljän päivän 
mittaiselle hoitovapaalle sairastuneen, al-

”Neuvottelut olivat han-
kalat, mutta… saavutet-

tuun kokonaisuuteen 
voidaan olla tyytyväisiä.” 

Mikä on yleiskirje? 
Kuntatyönantajien yleiskirjeillä välitetään 
ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopi-
muksista sekä työmarkkina-asioista kunnil-
le ja kuntayhtymille. Yleiskirjeet julkaistaan 
KT Kuntatyönantajien verkkosivuilla. 

Uusista sopimuksista kertovat yleiskir-
jeet on tapana laatia yhteistyössä työn-
tekijäjärjestöjen kanssa siten, että sopi-
musosapuolet ovat ohjeistuksen sisällöstä 
yksimielisiä. Yksimielisyys todetaan silloin 
yleiskirjeen alkutekstissä.  

Neuvottelutulos vahvistamatta yliopistoneuvottelujen tukemiseksi
Lehden mennessä painoon valtion ja kunta-alan neuvottelutuloksia ei ole vahvistettu 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksessa. JUKOn hallitus 
päätti kokouksessaan 16. helmikuuta jättää saavutettujen neuvottelutulosten vahvis-
tamisen pöydälle tukeakseen vielä auki olevaa yliopistosektorin työriidan sovittelua. 

”Sopimuskokonaisuus 
turvaa valtion palkan-
saajien ostovoimaa.”
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le 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi. Tätä 
ikärajaa nostettiin 12 vuoteen. On syytä 
ottaa huomioon, että kuten aikaisemmin-
kin, näistä hoitovapaapäivistä kolme on 
palkallisia. 

Lisäksi sovittiin, että takautuvasti 
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen tai 
kuntoutusrahan johdosta tehtävästä sai-
rausajan palkan takaisinperinnästä luo-
vutaan. 

TYÖSUOJELUN KEHITTÄMISTYÖTÄ 
JATKETAAN TYÖRYHMÄSSÄ

Eläinlääkäriliitto peräänkuulutti neuvot-
telujen aikana voimakkaasti Lääkärisopi-
muksessa olevien praktikkoeläinlääkärien 
päivystys- ja lepoaikamääräysten päivittä-
mistarvetta. 

Yhteisymmärryksessä kuntatyönan-
tajan kanssa todettiin, että määräyksissä 
on kehittämistarvetta ja neuvotteluita on 
tältä osin syytä jatkaa. Osapuolet sopivat 

ELÄINLÄÄKÄRILIITON VALIOKUNNAT TOIMIVAT

Suomen Eläinlääkäriliitolla on 12 valiokuntaa ja Eläinlääkärilehdellä on toimitus-
neuvosto.

Valiokuntien nykyinen toimikausi kattaa vuodet 2017–2019. Valiokuntiin kuulu-
tetaan uusia jäseniä kauden vaihtuessa. 

Kunnan palkkavaliokunta oli Lääkärisopimusneuvotteluissa aktiivinen toimija. 
Liiton hallituksen valtuuttamana valiokunta muun muassa asetti neuvottelutavoit-
teet. Valiokunnan puheenjohtaja on tällä hetkellä Hanna Nurmi, joka on myös liiton 
valtuuskunnan puheenjohtaja. 

Kaikista liiton valiokunnista ja niiden kokoonpanoista kerrotaan liiton verkkosi-
vulla: www.sell.fi, kohta Eläinlääkäriliitto ja organisaatio. 

perustavansa työryhmän, joka neuvottelee 
seuraavaan Lääkärisopimukseen eläinlää-
käriryhmiä koskevan uuden päivystyskor-
vausjärjestelmän sekä lepoaikamääräyk-
set. Työryhmässä voidaan ratkaista myös 
mahdollisiin uusiin päivystysvelvoitteisiin 
kuten eläinsuojelu- ja eläintautipäivystyk-
siin liittyvät korvauskysymykset.  

Lisäksi työryhmä neuvottelee uuden 
palkkausjärjestelmän ja selvittää mahdol-
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lisuutta lainmuutokseen, jonka perusteella 
työnantajalla olisi oikeus periä asiakkailta 
palkkio eläinlääkäripalveluista. 

Kirjoittaja on Eläinlääkäriliiton asiamies, 
OTM. Hän on osallistunut Lääkärisopimuk-
sen neuvotteluihin liiton luottamustoimisten 
eläinlääkärien kanssa. 
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LASERIN AIKA

Hematologian laiteuutuutemme ensiesittelyssä SEP-päivillä 17.-18.3.2018. 


