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Hammaslääkäriliiton ja Apollonian
opiskelijaohjelman tavoitteet

• Tukea hammaslääketieteen opiskelijoiden 
sitoutumista ammattikuntaan ja alan järjestöihin
– Järjestöjen toiminta tutuksi
– Kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista

• Tarjota eri vuosikurssien opiskelijoille tietoa ja tukea
– Opintojen eri vaiheisiin
– Työelämässä toimimiseen
– Uravaihtoehtojen pohdintaan
– Ammatillisen osaamisen kehittämiseen



ESITYKSEN SISÄLTÖ

• Opiskelijan oikeus ohjaukseen

• Miten teen työsopimuksen?

• Miten palkka muodostuu?

• Miten käytän toimenpidepalkkioluokituksia?

• Keneltä saan apua työsuhdeasioissa?

• Työttömyyskassan jäsenyys



TILAPÄISESTI HAMMASLÄÄKÄRIN 
TEHTÄVIIN
• Hammaslääketieteen opiskelija voi toimia tilapäisesti hammaslääkärin tehtävissä 

laillistetun hammaslääkärin johdon ja valvonnan alaisena terveydenhuollon 
toimintayksikössä sen jälkeen, kun hän on suorittanut vähintään neljään 
ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat hammaslääketieteen opinnot

• Työnantajan velvollisuus on arvioida tapauskohtaisesti opiskelijan valmiudet ja se, 
millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. 

• Työnantajan on myös määriteltävä riittävän tarkasti opiskelijan tehtävät, vastuu, 
toiminnan rajat ja muut velvoitteet. 

• Lisäksi työnantajan on varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksytysti.
• Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta, 

terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava em. seikat.



OIKEUS OHJAAJAAN JA OHJAUKSEEN

• Terveydenhuollon toimintayksikön on nimettävä kirjallisesti opiskelijalle 
ohjaaja

• Ohjaajan on toimittava samassa toimintayksikössä kuin opiskelija.
• Ohjaajan on oltava laillistettu hammaslääkäri, joka on oikeutettu itsenäisesti 

harjoittamaan kyseistä ammattia. 
• Ohjaajalla on oltava riittävä käytännön kokemus. Hänen on seurattava, ohjattava 

ja valvottava opiskelijan toimintaa ja puututtava viipymättä siinä mahdollisesti 
ilmeneviin epäkohtiin sekä keskeytettävä toiminta, jos potilasturvallisuus voi 
vaarantua.

• Toimintayksikön on huolehdittava siitä, että päivystäjänä toimivalla opiskelijalla on 
aina tavoitettavissa kyseistä ammattia harjoittamaan oikeutettu laillistettu 
ammattihenkilö, jonka on tarvittaessa saavuttava toimintayksikköön.



OIKEUS OHJAAJAAN JA OHJAUKSEEN

• Kandikyselyn 2019 vastaajista vain 41 % vastasi, että ohjaaja oli 
nimetty

• Ohjausta vastausten perusteella oli kuitenkin saatu paremmin
• Velvollisuus perustuu asetukseen terveydenhuollon ammattihenkilöistä
• Valviran ohje  17/2016  ”Vaatimukset työskenneltäessä toisen johdon ja 

valvonnan alaisena lääkärin tai hammaslääkärin tehtävissä ” Linkki
• Myös opiskelijan tulee tunnistaa osaamisensa rajat

https://www.valvira.fi/documents/14444/236783/Vaatimukset_tyoskenneltaessa_toisen_johdon_ja_valvonnan_alaisena.pdf/302028c7-0d71-4ef6-b479-b153a9bba3ac


TYÖ- TAI VIRKASUHTEESEEN

• Terveyskeskuksissa työtä tehdään sekä virka- että työsuhteessa, yksityisellä 
sektorilla ainoastaan työsuhteissa (jos ei yrittäjä)

• Työsuhteesta työntekijä ja työnantaja sopivat työsopimuksella
– Työsopimuslaki
– Työsuhde sitoo molempia osapuolia työsopimuksen tekemisestä alkaen

• Viranhaltijalle työnantaja antaa virkamääräyksen
– ei allekirjoitettua sopimusta
– laki kunnallisista viranhaltijoista
– virkasuhde sitoo osapuolia virkasuhteeseen ottamista koskevan päätöksen 

tekemisestä alkaen
► Kesätyöntekijän kannalta sillä, onko kysymys virka- vai työsuhteesta, ei ole 
juuri merkitystä



TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN
• Voidaan tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti
► työsopimuksen tekeminen kirjallisesti molempien etu
• Kirjallisesti tehdyn työsopimuksen sisältö helpompi selvittää
→ joskus kiistaa, onko sovittu työsuhteesta vai onko ollut kyse vaan alustavasta 
keskustelusta
• Lue työsopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja kysy työnantajalta, mikäli et 

ymmärrä jotakin sopimuksen kohtaa
• Jos työnantaja ei tee kirjallista työsopimusta, ja kysymys on toistaiseksi 

voimassaolevasta tai yli kuukauden kestävästä määräaikaisuudesta, työnantajan on 
annettava kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

– Vuokratyössä työntekijän pyynnöstä myös kuukautta lyhyemmissä työsuhteissa
• Vaikka olisi tehty kirjallinen työsopimus, mutta siinä ei kaikkea mitä lain mukaan tulisi 

olla → puuttuvilta osin kirjallinen selvitys



TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN
• Vapaamuotoinen sopimus, mutta työsopimuksella sovittavia asioita 

rajoittavat kuitenkin mm. työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain 
säännökset

► ei voi sopia työntekijän kannalta huonommin siltä osin kun kyse pakottavasta 
lainsäädännöstä

• Terveyskeskuksissa virka- ja työsuhteen ehdot määräytyvät suurelta 
osin virka- ja työehtosopimuksen perusteella

– Esimerkiksi pidemmät vuosilomat ja sairausloma-ajan palkka, palkalliset 
perhevapaat, lomarahat, työaika

– Hammaslääkäreihin sovellettavia virka- ja työehtosopimuksia on kunnissa, 
valtiolla, yliopistoissa ja valtiolla

– Jos ei virka- ja työehtosopimusta → lakia paremmista eduista sovitaan 
työnantajan ja työntekijän välillä

– Kunnan terveyskeskukseen sijoitetun vuokrahammaslääkärin osalta työsuhteen 
keskeisten ehtojen oltava vähintään samalla tasolla kuin kunnan omien 
hammaslääkärien ehdot ovat



VIRKA- JA TYÖSUHTEEN EHDOT KUNNISSA

• Hammaslääkärien, lääkärien ja eläinlääkärien palvelusuhteen 
ehdot määräytyvät kunnallisen lääkärisopimuksen mukaan

• Osittain sovelletaan myös Kunnallisen yleisen virka- ja 
työehtosopimuksen (KVTES) määräyksiä

• Työpaikoilla hammaslääkäreitä edustaa Jukon luottamusmies
• Yleensä hammaslääkäreitä edustaa luottamusmies, joka on hammaslääkäri 

tai lääkäri, joskus esimerkiksi opettaja 
→ myös opiskelija voi olla työpaikkansa luottamusmieheen yhteydessä

• Työsuojeluvaltuutetut työsuojeluun liittyvissä asioissa
• Yksityissektorilla ei ole hammaslääkäreihin sovellettavaa yleistä 

työehtosopimusta



KOEAIKA
• Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta, 

enintään 6 kk:n pituisesta koeajasta → 12 kk lyhyemmissä pituus enintään 
puolet työsuhteen pituudesta

• Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi 
poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella 
kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä 
kalenteripäivää kohden  (ei kunnallisilla viranhaltijoilla)

• Koeajan kuluessa voidaan työsuhde/virkasuhde molemmin puolin purkaa  
päättymään välittömästi

• Koeaikapurku ei voi tapahtua syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden 
muutoin epäasiallisilla perusteilla

• Koeaika koskee sekä kuntasektoria että yksityistä sektoria



TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN
• Määräaikaiset määräajan päättyessä
• Työntekijän/viranhaltijan irtisanoutuessa irtisanoutumisajat vähintään

• 14 päivää, jos palvelussuhde jatkunut enintään viisi vuotta
• 1 kk, jos palvelussuhde jatkunut yli viisi vuotta

• Työsopimuslain mukaan samat, jollei muusta sovita
• Työnantajalla pääsääntöisesti pidemmät irtisanomisajat
• Määräaikaisen virkasuhteen voi irtisanoa
• Määräaikaista työsuhdetta ei, ellei erikseen ole sovittu, että on irtisanottavissa (tai 

asiasta sovitaan työnantajan kanssa muutoin)
• Työntekijä/viranhaltija ei tarvitse perusteita irtisanoutumiselleen, työnantaja voi 

irtisanoa vain lain mukaisilla perusteilla
• Koskee sekä kuntasektoria että yksityistä sektoria



PALKKAUS TERVEYSKESKUKSISSA

• Lääkärisopimuksessa on määritelty terveyskeskusten hammaslääkärien 
peruspalkat eli vähintään maksettavat tehtäväkohtaiset palkat

→ 1.4.2019 lukien hammaslääketieteen opiskelijalla 2 212,08 euroa
→ tehtäväkohtaisen palkan oltava vähintään tämä, mutta voi sopia korkeammaksi
• Toimenpidepalkkiot merkittävä osa terveyskeskushammaslääkärin, myös 

opiskelijan palkkausta
• Toimenpidepalkkiot maksetaan Lääkärisopimuksen toimenpideluettelon 

mukaisesti (TKHL-koodit)
• → löytyvät samasta painetusta sopimuskirjasta kuin muut lääkärisopimuksen 

määräykset
• Virkaehtosopimuksessa myös muita palkanosia, kuten työkokemuslisä, joiden 

kriteerit opiskelijoilla harvemmin täyttyvät



Lääkärisopimus löytyy työpaikoilta painettuna versiona tai netistä: 
https://www.kt.fi/sopimukset/laakarit/2018



TYÖAIKA TERVEYSKESKUKSESSA
• Säännöllinen työaika on se työaika, jonka työntekijä on sitoutunut tekemään 

kuukausipalkkaansa vastaan
• Terveyskeskuksissa Lääkärisopimuksen mukaan 38 tuntia 15 minuuttia viikossa 

tai keskimäärin 38 h 15 min työaikajaksossa
• Työaikajakson, esimerkiksi kolmen viikon, aikana työaika voi eri viikoilla vaihdella, 

mutta on keskimäärin 38 tuntia 15 minuuttia viikossa
• Tietyt poissaolot alentavat säännöllistä työaikaa
• Työnantaja vastaa siitä, että kaikista työtehtävistä pystyy suoriutumaan työajan 

puitteissa ► jos ongelmia selviytyä kaikista töistä, tulee työntekijän ottaa asia 
puheeksi esimiehensä kanssa → jos ”omin luvin” jää tekemään pidempää päivää, 
ei tätä välttämättä tarvitse korvata → selvitä työpaikan käytäntö, mitä tehdä 
esimerkiksi jos potilaan hoito venyy

• Työnantajan laadittava työvuoroluettelo etukäteen
→ ilmettävä riittävän yksilöity säännöllisen työajan käyttö



YKSITYISSEKTORIN PALKKAUS

• Suomessa ei ole lakisääteistä minimipalkkaa

• Yksityissektorilla ei ole hammaslääkäreitä koskevaa työehtosopimusta (vrt. 

Lääkärisopimus)

• Yksityissektorilla palkka perustuu usein toimenpidelaskutukseen

• Kuukausipalkka tai tuntipalkka voi olla työntekijälle edullisempi

• Toimenpidelaskutukseen perustuvan palkan ongelmana se, ettei palkkaa jos ei 

potilaita, vaikea itse vaikuttaa potilaiden jakautumiseen hammaslääkärien välillä



YKSITYISSEKTORIN PALKKAUS
• Esim. laskutus jaetaan työntekijän ja työnantajan osuuksiin 40/60, mutta näin saatu 

työntekijän osuus jaetaan jollain luvulla tai tehdään muita vähennyksiä 

(läpilaskutuserät, alennukset…)

• Vaikea arvioida omaa palkkaa

• Ei lomapalkan maksamista kk-palkan osana, ainakaan jos lomaa tulee pidettäväksi

• Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta löytyy esimerkkejä yksityissektorin palkkauksesta 

(vaatii sisäänkirjautumisen, julkisen sektorin osalta sivut täydentyvät myöhemmin): 

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/yksityissektorin-

tyosopimukset/palkkaesimerkit

https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/yksityissektorin-tyosopimukset/palkkaesimerkit


YKSITYISSEKTORIN PALKKAUS

• Jos palkan todellista määrää on vaikea arvioida, pyydä 

esimerkkilaskelma

”Kuinka paljon laskutuksesta jää verotettavaa tuloa, jos 

kuukausilaskutukseni on (esim.) 15 000€?”

• Varmistettava lisäksi, että tähän määrään EI sisälly lomapalkka



YKSITYISSEKTORIN PALVELUSSUHTEEN 
EHDOT
• Työaika syytä määritellä tarkasti, sillä työaikalaki asettaa vain rajat 8 t/päivä ja 

40 t /vko

• Jos työaikaa ei ole määritelty, työantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä

• Jos käytetään vaihtelevaa työaikaa esim. 20 - 30 t/vko, työnantaja on 

velvollinen tarjoamaan vähintään 20 t, mutta enempää ei ole pakko tehdä

• Merkitystä myös sairausajan palkan suuruuden määräytymisessä

• Työtehtävät määriteltävä riittävän tarkasti, tosin yleensä lisätään ”muut 

työnantajan määräämät tehtävät”



SAIRAUSLOMA

• Terveyskeskuksessa ennen kuin työsuhde on jatkunut vähintään 60 
kalenteripäivää, on oikeus saman kalenterivuoden aikana saman 
palvelussuhteen perusteella saada sairausloman ajalta varsinainen 
palkka 14 kalenteripäivän ajalta

• Kun työsuhde välittömästi ennen sairauslomaa jatkunut vähintään 60 
kalenteripäivää

• Varsinainen palkka 60 kalenteripäivän ajalta ja 2/3 varsinaisesta 
palkasta 120 kalenteripäivää

• Yksityisellä sektorilla
• Työsuhde jatkunut vähintään 1 kk, palkka sairastumispäivä + 9 pv
• alle 1 kk 50 %:a palkasta
• työsopimuksessa voidaan sopia paremmin



SAIRAUSLOMA

• Työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus

• Kunnissa voidaan osoittaa myös muulla luotettavalla tavalla enintään 

viisi päivää tai paikallinen päätöksen perusteella tätä pidemmältäkin 

ajalta

• Selvitä työnantajasi käytäntö

• Sairastuessasi ota yhteyttä esimieheesi välittömästi, yleensä 

edellytetään yhteydenottoa puhelimitse (esim. tekstiviesti ei riitä)



VUOSILOMA
• Vuosilomaa ansaitaan lomanmääräytymisvuosittain 1.4-31.3. välisenä 

ajanjaksona, ja kesällä 2020 ansaittuja lomia lähtökohtaisesti annetaan vasta 
ensi vuonna

• Myös kesätöissä ansaitaan vuosilomaa
• Työnantajan ei ole pakko suostua antamaan kesän aikana ansaittua vuosilomaa 

lomana (toki voi antaa myös lomana), vaan se voi maksaa lomakorvauksen 
työsuhteen päättyessä

• Terveyskeskuksissa maksetaan myös lomaraha 
• Kunnissa toimenpidepalkkiot huomioidaan palkallisissa vapaissa ja loma-ajan 

palkassa/lomakorvauksissa/lomarahassa vain, jos edellisen 
lomanmääräytymisvuoden aikana maksettu toimenpidepalkkioita. Poikkeuksena 
on palvelusuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus, joka lasketaan käyttäen 
sen lomanmääräytymisvuoden aikana maksettuja palkkioita, jona palvelusuhde 
päättyy



TYÖSOPIMUS TYÖVOIMAA VUOKRAAVAN 
YRITYKSEN KANSSA
• Työntekijällä ei sopimussuhdetta käyttäjäyrityksen, esimerkiksi kunnan kanssa → 

kunnalle luovutettu oikeus johtaa ja valvoa työntekoa
• Kunnassa työskentelevää vuokratyöntekijään sovellettava vähintään Kunnallisen 

lääkärisopimuksen määräyksiä keskeisistä työsuhteen ehdoista (palkkaus, 
sairauslomat jne.)

• Usein yrityksen pyrkivät sopimaan vuosilomapalkan maksamisesta 
kuukausipalkan osana → vuosiloman ajalta ei maksettaisi vuosilomapalkkaa → 
vuosilomalain vastaista

► ainakin pidemmässä työsuhteissa syytä vaatia, että noudatetaan lakia ( eli ei 
sisällytetä kuukausipalkkaan)



TOIMENPIDELUOKITUKSET SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

• THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokitus

• Kelan sairaanhoitokorvaustaksa 

• Suun terveydenhuollon julkisista palveluista perustasolla perittävät asiakasmaksut

• Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpidepalkkiot 



TOIMENPIDELUOKITUKSET SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suun terveydenhuollon 

toimenpideluokitus on käytössä potilasasiakirjamerkinnöissä sekä julkisella että 

yksityisellä sektorilla. 

• Luokitus on tärkeä osa suun terveydenhuollon rakenteista kirjaamista, ja sillä 

kuvataan potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä. 

• Kaikelle tekemiselle ei ole koodia, mutta potilaalle tehtävät toimenpiteet on 

silloinkin kirjattava riittävällä tarkkuudella potilasasiakirjoihin.



TOIMENPIDELUOKITUKSET SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

• Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi THL - Suun terveydenhuollon 

toimenpideluokitusta hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin.
• Kansaneläkelaitos hyödyntää luokitusta soveltuvin osin omassa korvattavien 

toimenpiteiden luettelossaan ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun 

terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut.

• Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat 

toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. 

Lääkärisopimus). 
• Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n luokituksen koodien 

kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.



MISTÄ ERI LUOKITUKSET LÖYTYVÄT (I/II)?

• THL:n toimenpideluokitus: 

• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-

soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-

terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen/suun-

terveydenhuolto

• https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-

soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-

terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen/suun-

terveydenhuolto/toimenpidekoodit

• Kelan sairaanhoitokorvaustaksa: www.kela.fi/taksat

• Asiakasmaksut: www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-

terveydenhuollon-asiakasmaksut/suun-terveydenhuollon-asiakasmaksut

https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen/suun-terveydenhuolto
https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ohjeet-ja-soveltaminen/rakenteinen-kirjaaminen-sosiaali-ja-terveydenhuollossa/terveydenhuollon-rakenteinen-kirjaaminen/suun-terveydenhuolto/toimenpidekoodit
http://www.kela.fi/taksat
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut/suun-terveydenhuollon-asiakasmaksut


MISTÄ ERI LUOKITUKSET LÖYTYVÄT (II/II)?

• Toimenpidepalkkiot Lääkärisopimuksen liitteestä ja lisää infoa niihin liittyen 

Hammaslääkäriliiton jäsensivuilta (vaatii sisäänkirjautumisen): 
www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/virka-ja-tyoehtosopimukset/terveyskeskusten-

hammaslaakarien-toimenpidepalkkiot

• mm. taulukko THL-koodien ja palkkiokoodien yhteneväisyyksistä ja ohje 

välivuoden palkkioista 

http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/extranet/virka-ja-tyoehtosopimukset/terveyskeskusten-hammaslaakarien-toimenpidepalkkiot


HUOMIOITAVAA 

1. Potilasasiakirjaan saa tehdä merkinnän / 
toimenpidepalkkion voi laskuttaa vain siitä 
toimenpiteestä, joka potilaalle on tehty
• koodin sisältö- ja mahdollisten aikamääre-ehtojen tulee 

täyttyä

2. Oikein valittu THL:n koodi määrää potilaalle tulevan 
asiakasmaksun
• Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa valita koodia 

potilaalle tulevan (omasta mielestä liian pienen tai 
suuren) maksun perusteella



TOIMENPIDEPALKKIOIDEN YLEISOHJEET

1. Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta 

kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei ao. toimenpiteen kohdalla 

ole toisin mainittu.

2. Kaikki jonkin toimenpiteen suorittamiseksi tarpeelliset toimenpiteet sisältyvät kyseiseen 

toimenpiteeseen, ellei ko. toimenpidettä ole erikseen mainittu luettelossa.

3. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että potilaan hoitoon käytetty aika ja tuolloin 

suoritetut toimenpiteet täytyy olla oikeassa suhteessa toisiinsa.

4. Kliinisten alojen erikoishammaslääkäreillä tarkoitetaan kliinisen hammashoidon, 

suukirurgian/suu- ja leukakirurgian sekä oikomishoidon erikoishammaslääkäreitä.





THL VS. TKHL/SHL

• Luokitusten käyttötarkoitus, tavoitteet ja muutosten aikataulut poikkeavat 

toisistaan.

• Toimenpidepalkkioiden näkökulmasta suuremmat kokonaisuudet voivat olla 

tarkoituksenmukaisia.

• Hammaslääkäri vastaa siitä, että potilasasiakirjamerkinnät on tehty oikein.

• Työnantaja vastaa siitä, että palkkiot tulevat maksetuksi Lääkärisopimuksen 

mukaisesti.



MIKSI ON TÄRKEÄÄ HALLITA THL- JA TKHL-LUOKITUKSET?

• Säädökset velvoittavat hammaslääkärin tekemään asianmukaiset merkinnät 
potilasasiakirjoihin

• On kyse sekä potilaan että hammaslääkärin oikeusturvasta

• Toimenpidepalkkiot ovat osa hammaslääkärien palkkausta
• Jos palkkiokoodeja ei tunneta eikä käytetä, sekä paikallinen että 

valtakunnallinen palkkasumma pienenevät
• Hammaslääkärien ansiot alkavat pienenemään, koska uusiin sopimuksiin 

käytettävä rahamäärä ja korotukset lasketaan kertyneen palkkasumman 
pohjalta



KENELTÄ JA MISTÄ SAAN APUA 
TYÖSUHDEASIOISSA?

• Julkinen sektori: Marja Pylkkänen 

marja.pylkkanen@hammaslaakariliitto.fi

• toimenpidepalkkiot Nora Savanheimo

nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

• työpaikkojen luottamusmiehet 

• Yksityinen sektori: Heikki Kuusela 

heikki.kuusela@hammaslaakariliitto.fi



LÄÄKÄRIEN TYÖTTÖMYYSKASSA

• Jäseneksi pääsee jokainen palkkatyöntekijä, joka työskentelee 

hammaslääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä.

• Jokaisen täytyy itse huolehtia kassan jäsenyydestä. Jäsenmaksu 

vuonna 2020 on 21 €.

• Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti Lääkärien työttömyyskassa hallitukselta: 

www.laakarientkassa.fi



KIITOS!


