
Tiedote 10.6.2022 
 
Hammaslääkärien työnantajayhdistys ja Tehy ovat solmineet uuden työehtosopimuksen. Työehtosopimus 
sisältää palkankorotuksen ja lukuisia tekstimuutoksia. 
  
SOPIMUSKAUSI JA PALKANKOROTUKSET 
 
Sopimuskausi  
Sopimus on kaksivuotinen siten, että palkankorotuksista on sovittu vain ensimmäisen vuoden osalta. Toisen 
vuoden palkankorotukset sovitaan myöhemmin. Työehtosopimus on voimassa 1.4.2022 – 31.3.2024.  
 
Palkankorotukset 1.6.2022 lukien  
 
Yleiskorotus 1.6.2022 lukien  
Työntekijöiden 31.5.2022 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja 
korotetaan 2,5 %.  
 
Tasa-arvoerä 1.6.2022 lukien  
Työntekijöiden 31.5.2022 voimassa olevia taulukkopalkkoja korotetaan 1,2 %.  
 
Palkankorotus toteutetaan siten, että työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 2,5%. Näin saatua 
palkkaa verrataan taulukkopalkkaan, johon on tehty 2,5+1,2% korotus. Jos palkka on vähintään taulukon 
mukainen, ei lisäkorotusta tarvitse tehdä. Jos palkka jää alle taulukkopalkan, täytyy palkka korottaa 
vähintään taulukkopalkan suuruiseksi. Korotus tehdään ensimmäistä kertaa kesäkuun palkkaan. 
 
1.6.2022 (1.6.2021 palkat + (2,5 % yleiskorotus + 1,2 % tasa-
arvoerä))       
   7 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
  0 v 2 v 4 v 7 v 10 v 15 v 
hammashoitaja 2 044,09 € 2 187,18 € 2 296,54 € 2 411,37 € 2 531,93 € 2 658,53 € 
vastaava hammashoitaja 2 097,16 € 2 243,96 € 2 356,16 € 2 473,96 € 2 597,66 € 2 727,54 € 
suuhygienisti 2 245,29 € 2 402,46 € 2 522,59 € 2 648,71 € 2 781,15 € 2 920,21 € 
vastaava suuhygienisti 2 368,25 € 2 534,03 € 2 660,73 € 2 793,76 € 2 933,45 € 3 080,12 € 

 
 
Palkankorotukset 1.4.2023 lukien  
Työntekijöiden henkilökohtaisten kuukausipalkkojen ja taulukkopalkkojen korotuksista neuvotellaan 
15.2.2023 mennessä. Mikäli sopimukseen palkankorotuksista ei päästä, työehtosopimus voidaan irtisanoa 
kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen päättymään 31.3.2023.  
 
TEKSTIMUUTOKSET  
 
Koeaika 
Koeajan enimmäispituus palautetaan kuuteen kuukauteen (aiemmin neljä kuukautta). Jos määräaikaisen 
työsuhteen pituus on alle 12 kuukautta, saa koeaika olla enintään puolet määräajasta. 
 
Lepoajat  
Työntekijälle annetaan työaikana sellaisena työnjohdon määräämänä aikana, jolloin se kunkin työntekijän 
osalta työtä haittaamatta käy päinsä, riittävän pituinen virkistystauko. Virkistystauon pituutta ei ole 
aiemmin työehtosopimuksessa määritelty. Osapuolet suosittavat, että virkistystauon pituus on 10 
minuuttia.  



 
 
Arkipyhät  
Kokoaikaisella työntekijällä arkipyhä lyhentää viikon tai työaikajakson säännöllistä työaikaa 7 tuntia 35 
minuuttia aiemman 8 tunnin sijaan, sekä osa-aikatyössä keskimääräisen päivittäisen tuntimäärän verran.  
 
Vuosiloma  
Lomaoikeus lisääntyy pitkään palvelleilla. Työntekijällä, jonka työsuhde on jatkunut saman työnantajan 
palveluksessa viimeisen 10 vuoden aikana vähintään kahdeksan vuotta, on oikeus saada vuosilomaa 3 
arkipäivää kutakin lomanmääräytymisvuoden kuukautta kohti. Tämän ansaintasäännön piirissä oleviin ei 
kuitenkaan sovelleta vuosiloman pidennystä koskevaa sääntöä, jonka mukaan lomakauden ulkopuolella 
pidettävä loma korotetaan 50%:lla. 
 
Pitempi lomanansainta alkaa 1.4.2022 alkaen, jos työntekijä tuolloin täyttää em. edellytykset. Mikäli 
edellytykset täyttyvät vasta myöhemmin, alkaa pitempi lomanansainta kertyä sitä ajankohtaa seuraavan 
kuukauden alusta lähtien, jolloin työntekijä on täyttänyt pitemmän lomanansainnan edellytykset (jos 
edellytykset täyttyvät kesken kuukauden). 
 
Työntekijän sairastuminen  
Sairaustapauksiin tulee 7 päivän karenssi. Työntekijän sairastuessa samaan sairauteen 7 kalenteripäivän 
kuluessa työhön paluusta lasketaan poissaolojaksot yhteen palkallisen jakson pituutta laskettaessa. Saman 
sairauden uusiutuessa yli 7 kalenteripäivän kuluttua töihin palaamisesta sairausajan palkka maksetaan niin 
kuin kyseessä olisi uusi sairaus.  
 
Samalla sairausajan palkanmaksuun lisätään uusi porras vähintään viisi vuotta palvelleille. 
Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön eikä hän ole aiheuttanut sairauttaan tai 
tapaturmaa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, hänellä on työsuhteen jatkuessa oikeus saada 
kussakin poissaolotapauksessa työnantajaltaan täysi palkkansa seuraavasti:  
- enintään 7 kalenteripäivää, kun työsuhde on kestänyt alle 30 kalenteripäivää  
- enintään 14 kalenteripäivää, kun työsuhde on kestänyt vähintään 30 kalenteripäivää, mutta alle 90 
kalenteripäivää  
- enintään 28 kalenteripäivää, kun työsuhde on kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää, mutta alle kolme 
vuotta  
- enintään 35 kalenteripäivää, kun työsuhde on kestänyt vähintään kolme vuotta, mutta alle viisi vuotta  
- enintään 42 kalenteripäivää, kun työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta  
  
Perhevapaat  
Perhevapaamääräyksessä on otettu huomioon 1.8. voimaan tuleva perhevapaauudistus. Määräys on jaettu 
kahtia. A-osaa noudatetaan ennen perhevapaauudistusta ja B-osaa sen jälkeen erillisen siirtymämääräyksen 
mukaisesti. 
 
19A § PERHEVAPAAT 
1. Työntekijän oikeus erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaaseen sekä hoitovapaaseen ja 
osittaiseen hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.  
2. Äitiysvapaan ajalta työnantaja maksaa työntekijälle täyttä palkkaa 72 arkipäivän ajalta edellyttäen, että 
työsuhde on ennen äitiysvapaan alkua jatkunut keskeytyksettä vähintään 3 kuukautta.  
Äitiysloma-ajan palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat lisät kuten vuosiloma-ajan 
palkassa.  
 
19B § PERHEVAPAAT  
1. Työntekijän oikeus erityisraskaus-, raskaus- ja vanhempainvapaaseen sekä hoitovapaaseen ja osittaiseen 
hoitovapaaseen määräytyy työsopimuslain ja sairausvakuutuslain perusteella.  



2. Raskausvapaan ajalta työnantaja maksaa työntekijälle täyttä palkkaa 40 arkipäivän ajalta edellyttäen, 
että työsuhde on ennen raskausvapaan alkua jatkunut keskeytyksettä vähintään 3 kuukautta.  
Raskausvapaan ajan palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat lisät kuten vuosiloma-ajan 
palkassa.  
3. Vanhempainvapaan ajalta työnantaja maksaa työntekijälle täyttä palkkaa 32 arkipäivän ajalta 
edellyttäen, että työsuhde on ennen vanhempainvapaan alkua jatkunut keskeytyksettä vähintään 3 
kuukautta. Vanhempainvapaan palkallisuuden edellytyksenä on, että työntekijällä on sairausvakuutuslain 9 
luvun 5 §:n mukainen oikeus vanhempainrahaan, joka maksetaan palkallisen jakson ajalta työnantajalle.  
Vanhempainvapaan ajan palkassa otetaan huomioon säännölliseltä työajalta tulevat lisät kuten vuosiloma-
ajan palkassa.  
 
Siirtymämääräys  
19B §:n määräyksen muotoa noudatetaan, jos lapsen laskettu synnytysaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen, tai 
jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai sen jälkeen.  
Jos lapsen laskettu synnytysaika on ennen 4.9.2022 tai adoptiolapsen hoitoonottopäivä on ennen 
31.7.2022, sovelletaan 19A §:n määräyksen muotoa. Lapsen lasketusta synnytysajasta huolimatta, jos lapsi 
syntyy ja oikeus vanhempainpäivärahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan 19A §:n määräyksen muotoa.  
 
Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus  
Ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta koskien työnantajalle tulee perusteluvelvollisuus, mikäli se ei 
katso olevan tarvetta ko. koulutukselle. 
 
Työnantaja ja työntekijä käyvät vuosittain läpi työntekijän koulutustarpeet. Mikäli työntekijällä ei katsota 
olevan koulutustarvetta, työnantajan on perusteltava työntekijälle tarpeen puuttuminen. 
Työehtosopimusosapuolet suosittavat, että työntekijä saa riittävästi koulutusta ammatillisen osaamisen 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.  
 
Luottamusmieskorvaus 
Luottamusmieskorvausta korotettiin. Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmieskorvausta 45 euroa 
kuukaudessa.  
 
Työryhmä  
Lisäksi perustettiin työryhmä työehtosopimuksen kehittämiseksi. Osapuolet asettavat sopimuskaudelle 
työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida työehtosopimuksen ja soveltamisohjeen 
selkeyttämistarpeita. Työryhmä aloittaa työnsä 30.9.2022 mennessä. 


