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Terveyden Tuottajat
Mistä saan lisätietoa Terveyden Tuottajat Oy:n toiminnasta?
Yhtiöllä on kaksi yhteyshenkilöä, jotka auttavat kaikissa yhtiön toimintaan liittyvissä kysymyksissä
ja vastaavat konseptin esittelyistä:
Etelä- ja Itä-Suomi:
Christian Preetzmann, christian.preetzmann@attendo.fi / p. 020 754 9664
Länsi- ja Pohjois-Suomi:
Elina Laurila, elina.laurila@attendo.fi / p. 0207 474 791
Kustannuspaikkoihin ja palkkoihin liittyvissä asioissa palvelee palkkahallintomme:
palkat@docone.fi / p. 020 7474 754
Liiketoimintajohtajana yhtiössä toimii Timo Wikberg (timo.wikberg@attendo.fi)
toimitusjohtajana Pertti Karjalainen: (pertti.karjalainen@attendo.fi).

ja

Työsuhde-etujen hankinnasta vastaavien henkilöiden yhteystiedot ja ohjeet löytyvät yhtiön intranetsivuilta.
Voit varata henkilökohtaisen tapaamisen, jossa Terveyden Tuottajat Oy:n toiminta esitellään sinulle
yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti. Tapaaminen voidaan toteuttaa Attendo MedOne Oy:n
toimistotilojen yhteydessä tai lääkärin toivomassa paikassa. Tapaaminen ei velvoita kiinnostunutta
lääkäriä eikä siitä aiheudu kuluja.
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Kuka omistaa Terveyden Tuottajat Oy:n?
Terveyden Tuottajat Oy:n omistavat Attendo MedOne Oy ja lääkäreiden holding-yhtiöt 100 %:sti.
Attendo MedOne Oy on osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava hoivapalvelujen
tuottaja, ks. www.attendo.com. Attendon omistaa pääomasijoitusyhtiö IK Investment Parteners
(www.ikinvest.com).. Industri Kapitalin hallinnoimien rahastojen merkittäviin sijoittajiin kuuluvat
myös suomalaiset Varma, Tapiola, Eläke-Fennia, Etera ja Valtion Eläkerahasto.

Ketkä ovat Terveyden Tuottajien työntekijöitä?
Terveyden Tuottajat Oy:n työntekijöitä ovat lääkärit, yhteyspäälliköt ja taloushallinnon
henkilökunta..
Yhtiön toiminnan kehittämisestä vastaavat seuraavat henkilöt:
Liiketoimintajohtaja Timo Wikberg, timo.wikberg@attendo.fi
Yhteyspäällikkö, KTM Elina Laurila, elina.laurila@attendo.fi
Yhteyspäällikkö Christian Preetzmann, christian.preetzmann@attendo.fi
Kustannuspaikat ja palkkahallinto, Nina Wikberg, nina.wikberg@attendo.fi
Atk-yhteyshenkilö Jonne Liimatainen, jonne.liimatainen@attendo.fi
Myös emoyhtiö Attendo MedOnen ylin johto osallistuu jatkuvasti toimintamme kehittämiseen.

Kuinka pitkäksi aikaa lääkärin täytyy sitoutua Terveyden Tuottajiin?
Terveyden Tuottajat Oy:ssä ei ole varsinaista työntekovelvoitetta. Enimmäispituudelle ei ole
asetettu rajaa, kun lääkäri työskentelee aktiivisesti yhtiön palveluksessa.

Kuinka monta osakaslääkäriä Terveyden Tuottajat Oy:ssä on?
Lääkäri- ja hammaslääkäri osakkaiden määrä kasvaa nopeasti. Tällä hetkellä osakkaita on noin 380.
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Kustannuspaikkalaisia (lääkäri ilman holding-yhtiötä) yhtiössä on 150. Osakkaat edustavat
lääkärinuran kaikkia vaiheita kandidaatista jo eläkkeelle siirtyneisiin. Erikoislääkäreitä mukana on
noin 150.

Mitä riskejä minulle aiheutuu olemalla Terveyden Tuottajien osakas?
Terveyden Tuottajat- osakkaan riskit on pyritty minimoimaan. Potilas-, vastuu- ja
oikeusturvavakuutus kattavat lähtökohtaisesti kaikki yritystoiminnasta aiheutuvat riskit. Lisäksi
Attendo MedOne on turvaamassa Terveyden Tuottajat Oy:n toimintaa. Terveyden Tuottajat Oy ei
ota tai myönnä lainaa, ei takaa muiden yksityishenkilöiden tai yritysten lainoja eikä vastaa
kiinteistöistä. Taseestaan yhtiö tekee vain riskittömiä tai erittäin matalan riskin lyhytaikaisia
sijoituksia.

Millä tavoin pääsen Terveyden Tuottajat Oy:n osakkaaksi?
Lääkäri voi olla Terveyden Tuottajat Oy:n osakas omistamansa holding-yhtiön kautta. Lisätietoja
saat yhteyspäälliköiltä.

Mikä on kustannuspaikka?
Kustannuspaikka on kirjanpidollinen termi. Tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan lääkärille
tarkoitettua yhtiössä sijaitsevaa ”tiliä”, jonne tuloutuu lääkärin laskutus vastaanottotoiminnasta.
Yksinkertaisimmillaan laskutus perustuu lääkärin tekemään työmäärään. Kustannuspaikan varoja
vähentävät hyödynnetyt työsuhde-edut (esim. puhelinlaskut, auton kulut) sekä kuluina maksetut
palkat ja lakisääteiset sivukulut sekä työsuhde-etujen sivukulut. Kustannuspaikalle jäävä voitto
kulujen jälkeen vastaa lääkärin holding-yhtiölle maksettavaa osinkoa. Käytännössä
kustannuspaikkojen avulla estetään, etteivät osakkaiden laskutukset ja voitot sekoitu keskenään.
Oman kustannuspaikan tilannetta pääsee seuraamaan netistä ja kuluvan kuukauden osalta ne
päivittyvät aina seuraavan kuun 15. päivään mennessä.
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Mitä asioita osakassopimus sisältää?
Lääkärin holding-yhtiön ja Terveyden Tuottajat Oy:n välinen osakassopimus sisältää muun muassa
seuraavia asioita: yhtiön toiminta ja päätöksenteko, työsuhteen irtisanomisen ehdot, yhtiön
hallituksen kokoonpano, hallinnointipalkkion suuruus, liittyminen, kilpailukielto ja
salassapitovelvollisuus.

Voiko Terveyden Tuottajat Oy mennä konkurssiin ja menetän kaikki varani?
Yhtiön liiketoiminta on suunniteltu harkiten. Konkurssi- ja maksuhäiriöriski on minimaalinen.
Terveyden Tuottajat Oy:n asiakkaiden kanssa tekemät sopimukset on pyritty tekemään siten, ettei
niistä koidu merkittäviä ennakoimattomia liiketoiminnallisia riskejä. Yhtiö ei ota eikä anna lainaa
kuin pankkitalletuksia vastaaviin riskittömiin lyhyen koron arvopapereihin. Attendo MedOne pyrkii
turvaamaan yhtiön toiminnan kaikissa tilanteissa.

Mitä kustannuspaikalle kertyneille varoille tehdään?
Rahavarat sijoitetaan riskittömiin lyhyen koron arvopapereiden (vastaa pankkitalletusta), jossa ne
kasvavat myös pientä korkoa. Kertyneet kustannuspaikan varat maksetaan työperäisenä- tai Csarjan osinkona kaksi kertaa vuodessa lääkärin holding-yhtiölle. Osinkoja voi lääkäri halutessaan
sijoittaa eteenpäin haluamallaan tuottoriskiasteella. Kustannuspaikan rahoilla ei missään
tilanteissa ”pelata” arvopaperimarkkinoilla (esim. osakevoittojen toivossa), vaan sijoitustoimintaa
voi kukin osakas toteuttaa omassa holdingyhtiössään haluamallaan tavalla

Miten Attendo MedOne Oy hyötyy toimintamallista?
Attendo MedOnen liiketoiminta on lääkärityövoiman vuokraaminen ja yritys saa siitä tulonsa.
Attendo MedOne ei hyödy osakaslääkärin työpanoksesta sen enempää kuin hänen työskennellessä
suoraan sen työntekijänä. Terveyden Tuottajat toimii reilu peli-periaatteella. Attendo MedOne
hyötyy osakaslääkäritoiminnasta vain välillisesti työhönsä tyytyväisten ja motivoituneiden
työntekijöiden kautta.
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Voimmeko tehdä Terveyden Tuottajat Oy:ssä töitä yhdessä puolisoni kanssa?
Kyllä. Voitte olla osakkaina yhdessä omistamanne osakeyhtiön kautta.

Luetaanko minut yrittäjäksi Terveyden Tuottajat Oy:n osakkaana?
Ei. Et menetä Kelan sosiaalietuuksia, kuten äitiyspäivärahaa tai sairauspäivärahaa tai kuulu YEL –
maksujen piiriin

Onko Terveyden Tuottajat Oy:n toiminta laillista?
Kyllä. Terveyden Tuottajien toimintamallia suunniteltaessa on käytetty asiantuntijoina yritys- ja
verojuridiikan ammattilaisia ja toiminta on nykylainsäädännön mukainen. Yhtiöllä on myös
konserniverokeskuksen hyväksyvä ennakkoratkaisu. Vastaavanlainen toimintamalli on käytössä
mm. useissa asiantuntijaorganisaatioissa. Terveyden Tuottajat ja Attendo MedOne maksavat verot
ja työnantajalle kuuluvat maksut Suomen lakien ja asetusten mukaan, kuten työnantajan kuuluukin
tehdä.

Onko Terveyden Tuottajat Oy:n toimintamalli ainutkertainen?
Ei. Vastaavanlainen toimintamalli on käytössä mm. rahastoyhtiöissä ja asiantuntijaorganisaatioissa.
Ensimmäistä kertaa liike-elämän toimintamallit ja työsuhde-edut on kuitenkin tuotu lääkäreiden
ulottuville näin suuressa mittakaavassa.

Kuinka nopeasti pääsen osakkaaksi?
Uusia osakkaita otetaan mukaan kaksi kertaa vuodessa (maalis- ja heinäkuu) jolloin järjestetään
osakeanti. Osakkaan vaiheita ovat:
1. Alustava työntekosuunnitelma (missä toimipisteissä lääkärintyötä suoritetaan)
2. Työsopimuksen allekirjoittaminen
3. Kustannuspaikan perustaminen
4. Holding-yhtiön perustaminen
5. Osakemerkintä
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Talous
Kuka maksaa palkkaa osakkaalle?
Lääkäri toimii työsuhteessa Terveyden Tuottajiin, joka myös maksaa palkkaa. Kustannuspaikalta
nostettavan palkan määrän päättää lääkäri itse ja summaa voi vaihdella kuukausittain

Kuinka paljon saan palkkaa Terveyden Tuottajissa?
Lääkärin kustannuspaikka maksaa käyvän palkan laskutuksen tuottamiseksi tehdystä työstä. Voit
määritellä itse palkkana kuukausittain nostettavan summan. Mikäli käteisen rahan tarve kasvaa tai
pienenee, voit muuttaa palkkatulon määrää kustannuspaikkasi saldon puitteissa ottamalla yhteyttä
palkkahallintoon.

Kuinka paljon hyödyn Terveyden Tuottajat Oy:n osakkaana?
Hyötysi riippuu monesta tekijästä, mutta ennen kaikkea kustannuspaikkasi tuottamasta voitosta.
Osingoista saat lisäinfoa ja räätälöityjä laskelmia yhteyspäälliköiltä, samoin neuvoja oman
toiminnan optimointiin

Kuinka paljon hyödyn työsuhde-eduista Terveyden Tuottajissa?
Nettohyötysi riippuu kuukausilaskutuksestasi, valitsemistasi työsuhde-eduista, palkkatulon
suuruudesta sekä osingoiksi kertyvistä voitto-osuudesta. Tarkemman näkemyksen työsuhde-etujen
hyödyistä saat intranetistä löytyvillä laskureilla.

Ketkä voivat tulla Terveyden Tuottajat Oy:n osakkaiksi?
Osakkaiksi pääsevät oman holding-yhtiön kautta lääkärit (ml. lääketieteen kandidaatit) ja
hammaslääkärit. Osakkailla tulee olla riittävät kliiniset valmiudet, motivaatio ja
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asiakaspalveluhenkisyys ja sitoutuminen osakassopimukseen (ks. Mitä asioita osakassopimus
sisältää?). Mukaan otetaan myös kokeneempia erikoislääkäreitä, joko kokopäiväiseen tai osaaikaiseen työhön.

Saanko tietää vuoden aikana kustannuspaikkani kirjanpidon?
Kyllä. Saat sähköpostiisi tunnukset, joiden kautta pääset seuraamaan kustannuspaikkaasi selkeänä
tiedostona, josta käy ilmi kustannuspaikkasi kuukausittaiset tulot, työsuhde-etujen kustannukset ja
muut menot sekä saldo. Näin tiedät miten taloutesi kehittyy vuoden aikana. Lisäksi saat postissa
palkkakuitin nostamastasi palkasta. Siitä näkyvät myös ennakonpidätykset.

Saanko verovapaat kilometrikorvaukset työmatkoistani?
Kodin ja vakituisen työpaikan väliset matkat eivät kuulu verottajan määrittelemien verovapaiden
kilometrikorvausten piiriin. Kodin ja vakituisen työpaikan väliset työmatkat lääkäri voi vähentää
henkilökohtaisessa verotuksessaan. Lääkäri voi kuitenkin tietyissä tilanteissa maksaa itselleen
verovapaita kilometrikorvauksia kustannuspaikaltaan liittyen tilapäisiin lääkärintöihin tai
koulutuksiin vieraalla paikkakunnalla. Lisätietoja saat nettisivuiltamme ja yhteyspäälliköiltä.

Milloin osingot maksetaan ja kuinka usein?
Terveyden Tuottajat Oy:n tilikausi päättyy 31.12. Osingot kustannuspaikalta maksetaan kaksi kertaa
vuodessa lääkärin holding-yhtiölle.

Onko minun mahdollista saada henkilökuntalainaa?
Terveyden Tuottajat ei lainaa rahaa, mutta yhtiö on neuvotellut kahden suuren pankin kanssa
tililuotoista. Tililuotto on tarkoitettu Terveyden Tuottajat- lääkäreille tilapäisen käteisen tarpeeseen.
Tililuoton korot ja ehdot ovat erittäin kilpailukykyiset. Lisätietoja saat nettisivuiltamme ja
yhteyspäälliköiltä.
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Työsuhde-edut
Mitä työsuhde-etuja Terveyden Tuottajat tarjoaa lääkäreilleen?
Tämän hetken työsuhde-etuja ovat autoetu, asuntoetu, koulutusetu, tietokone, nettietu, puhelinetu,
lounasetu, liikuntaetu ja työpaikkahammashuolto. Lisäksi Terveyden Tuottajat tarjoaa lääkäreilleen
muita etuja, kuten valmiiksi neuvotellun asuntolainan marginaaleineen ja huippuedullisen
joustoluoton. Lisätietoja saat nettisivuiltamme ja yhteyspäälliköiltä.

Voinko maksaa kustannuspaikaltani henkilökohtaisia kuluja?
Et. Verottaja on hyväksynyt tiettyjä työsuhde-etuja, joiden verotusarvo määritetään vuosittain. Osa
työsuhde-eduista on veronalaista (mm. asuntoetu, autoetu, puhelinetu, lounasetu), osa puolestaan
verovapaita (nettietu, liikuntaetu, työpaikkahammashuolto). Pääsääntöisesti veronalaisten työsuhdeetujen verotus on kuitenkin ansiotuloverotusta keveämpää. Tämän vuoksi työsuhde-etujen
hyödyntämisestä koituu osakkaalle verohyötyä.
Omia henkilökohtaisia kuluja ei voida maksaa kustannuspaikalta. Kustannuspaikalta voidaan
kuitenkin maksaa laskutuksen tuottamiseen liittyviä kuluja. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi
työvälineet, ammattikirjallisuus ja ammatillinen koulutus.
Omia henkilökohtaisia kuluja ei voi myöskään maksaa omasta sijoitusyhtiöstä, sinne voi kohdistaa
ainoastaan yhtiön sijoitustoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Miksi minun kannattaisi hyödyntää työsuhde-etuja?
Terveyden Tuottajat Oy:n tarjoamista työsuhde-eduista löytyy useita jokapäiväiseen elämään
liittyviä hyödykkeitä ja palveluja (esim. auto, asunto ja matkapuhelin). Verottaja on määritellyt
useimmille työsuhde-eduille verotusarvon. Työsuhde-edun ottaminen kannattaa, mikäli edun
verotusarvo on sen käypää arvoa alempi. Lisätietoa saat intranetistä ja keskustelemalla alueesi
yhteyshenkilön kanssa, ks. Mistä saan lisätietoa Terveyden Tuottajat Oy:n toiminnasta?
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Mitä tarkoittaa työsuhde-edun verotusarvo?
Työsuhde-edun verotusarvo tarkoittaa verottajan määrittelemää laskennallista arvoa työnantajan
työntekijälle tarjoamasta etuudesta. Mikäli työntekijä ottaa edun vastaan, katsoo verottaja
työntekijän saaneen verotusarvon verran ansiotuloveron alaista tuloa. Esimerkki edun verotusarvo
on 100 €, työntekijän veroprosentti on 30 %. Työntekijän täytyy maksaa työsuhde-edusta veroa 30 €.

Olen Terveyden Tuottajat- lääkäri, miten saan työsuhde-edut käyttööni?
Sinulle on liittymisen yhteydessä lähetetty www.medone.fi -sivustoon käyttäjätunnus ja salasana.
Sieltä löydät työsuhde-etuja hoitavien henkilöiden yhteystiedot ja tarkat toimintaohjeet.

Millaisen työsuhdeauton voin saada käyttööni?
Työsuhdeauton valinnan päättää lääkäri itse. Lääkäri voi hankkia mieleisensä auton miltä tahansa
merkiltä. Auton tulee olla uusi tai enintään 2 v. vanha esittelyauto . Yhteistyökumppaneitamme ovat
mm. Veljekset Laakkonen Oy ja Veho Oy. Yhteyspäälliköiltä ja nettisivuilta saat aiheeseen liittyen
lisäinfoa.

Verotus
Miten Terveyden Tuottajat- lääkäriä verotetaan?
Lääkärin kokonaisverotus ei ole monimutkainen. Se muodostuu tulolajien mukaan ansio- sekä
pääomatuloverotuksesta. Lisätietoa saat verottajan sivuilta www.vero.fi sekä Terveyden Tuottajat
yhteyshenkilöiltä, ks. Mistä saan lisätietoa Terveyden Tuottajat Oy:n toiminnasta?

Maksetaanko Terveyden Tuottajissa verot lakien mukaan?
Kyllä, ks. Onko Terveyden Tuottajien toiminta laillista?
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Kulut
Mitä kuluja minulle kertyy osakkaaksi liittymisestä?
Oman holding-yhtiön perustaminen vaatii 2500 € osakepääoman, joka maksetaan lääkärin omalta
henkilökohtaiselta tililtä perustettavan yhtiön tilille. Tästä pääomasta maksetaan myös avaustalletus
Terveyden Tuottajat Oy:lle. Talletuksen määrä on 1000 €. Lopettaessaan osakkaana maksetaan
talletuksen määrä takaisin holding-yhtiölle.

Mitä kuluja minulle kertyy Terveyden Tuottajissa vuoden aikana?
Terveyden Tuottajat Oy:lle syntyy kuluja konseptin ylläpidosta ja kehittämisestä, osakasyhteyksien
hoidosta, osakkaiden palkanmaksusta, työsuhde-etujen hallinnoinnista, kulukorvausten
käsittelemisestä, kahden tilinpäätöksen tekemisestä ja tarkastamisesta vuosittain, markkinoinnista
jne. Näiden kulujen vuoksi Terveyden Tuottajat perii osakkailta 1,5 % hallinnointipalkkiota
kustannuspaikan kuukausittaisesta kokonaistulosta ja sekä kiinteän 16 €/kk korvauksen (kuitenkin
yhteensä vähintään 50 €). Esim. 6000 € kuukausilaskutuksella 1,5 % hallinnointipalkkion määrä on
6000 € x 0,015 = 90€. Kiinteä kuukausittainen korvaus on 16 €/kk. Kulut yhteensä
kustannuspaikalle ovat: 90 € + 16 € = 106 €/kk.
Yksityisvastaanottotoiminnasta kulut ovat kiinteä 16€/kk ja potilaslaskutuksesta sen määrän
mukaisesti:
Laskutus
kalenterikuukauden aikana

Provisio

-10 000

3,95 %

10 000-15 000 osuus

1,98 %

15 000-20 000 osuus

0,99 %
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Lääkärintyö
Voinko työskennellä Terveyden Tuottajat- työntekijänä Attendo MedOne Oy:n
toimipisteessä?
Kyllä. Lääkärit voivat työskennellä kaikissa emoyhtiön toimipisteissä.

Ovatko työntekijöiden vakuutukset kunnossa?
Kyllä. Terveyden Tuottajat Oy:n työntekijöiden turvana ovat potilas-, vastuu-, oikeusturva- ja
tapaturmavakuutus. Kustannuspaikan kautta on myös mahdollista ottaa vapaaehtoinen
työkyvyttömysvakuutus verovapaasti.

Eroaako työ Terveyden Tuottajat Oy:ssä juridisesti virkatyöstä esim.
potilasvahinkojen suhteen?
Ei. Potilasvahingot, kantelut, jne. käsitellään tavanomaisina hallinnollisina prosesseina.
Potilasvahinkojen yhteyshenkilö on laura.sarlin@attendo.fi

Tuloutuvatko myös päivystyskorvaukset kustannuspaikalle?
Kyllä. Kustannuspaikalle tuloutuvat kaikki lääkärin tulot, korvaukset päivätyöstä, päivystyksistä ja
puhelinpäivystyksistä.

Pakotetaanko lääkäri työskentelemään toimipisteessä, jossa hän ei halua
tehdä töitä?
Ei. Yleisimmin uusi lääkäri jo tietääkin missä hän haluaa työskennellä ja tuntee toimipisteen.
Työsuunnitelma tehdään yleisimmin aluepäällikön kanssa ja sitä päivitetään myöhemmin tarpeiden
mukaisesti.

Terveyden Tuottajat

Miten Terveyden Tuottajat- lääkärin työ eroaa tavallisesta virkatyöstä?
Lääkärin arkinen työ ei juuri eroa tavallisesta virkatyöstä perusterveydenhuollossa. Merkittävin ero
lienee mahdollisuus suhteellisen vapaasti päättää lomista ja vapaapäivistä sekä hyödyntää työsuhdeetuja.

Miten potilasvahinkoasiat hoidetaan yhtiössä?
Terveyden Tuottajat Oy:llä on lakisääteiset potilasvakuutukset. Potilasasiamies Laura Sarlin
laura.sarlin@attendo.fi / p 020 7474 700, auttaa kaikissa potilasvahinkoihin liittyvissä asioissa.

Lomat, sairasturva, eläke
Kertyykö Terveyden Tuottajat- työntekijälle lomapäiviä?
Kyllä. Kaikki lomakorvaukset ja loma-ajan palkat on kuitenkin laskettu suoraan lääkärin
kustannuspaikalle ohjattuun laskutukseen. Lääkäri voi pitää lomaa työstään yhdessä sovittuna
ajankohtana. Loman aikana kustannuspaikalle ei muodostu tuloja, mutta loma-aikana
kustannuspaikalta voidaan nostaa palkkaa tavalliseen tapaan. Lääkäri voi myös sopia
palkkahallinnon kanssa, että hänelle kerrytetään kuukausittaisesta laskutuksesta ns. lomakassaa,
joka maksetaan hänelle kerralla.

Saanko palkkaa sairastuessani?
Sairauskassa on tarkoitettu lyhytaikaisia sairauksia (kuumeinen flunssa, oksennustauti tms.) varten.
Sairauskassan toiminta rahoitetaan Terveyden Tuottajat Oy:n osakkailta perimästä
hallinnointikulusta, joten osakkaille ei muodostu tästä ylimääräisiä kuluja.
Ensimmäiseltä sairauspäivältä kustannuspaikalle ei muodostu tuloja. Terveyden Tuottajat maksaa
lääkärille 2.-5. sairauspäivän ajan kustannuspaikalle 50 % lääkärin aiemmasta keskimääräisestä
päiväansiosta. 6.-10. sairauspäivän aikana ei kustannuspaikalle muodostu tuloja. 11. päivästä lähtien
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Kela maksaa lääkärille sairaspäivärahaa, jonka suuruus riippuu edellisen toimitetun verotuksen
vuosityötulon mukaan (ks. www.kela.fi).
Lääkäri voi luonnollisesti nostaa kustannuspaikaltaan palkkaa myös sairaspäivien aikana, josta
maksetaan ansiotulovero tavalliseen tapaan. Lisäksi lääkärit voivat halutessaan hankkia yhtiön
kautta hyvin kilpailukykyisiä työkyvyttömyys- ja henkivakuutuksia.

Kertyykö minulle eläkettä?
Kyllä. Lääkäri nostaa osan työn laskutuksesta palkkana, josta kertyy eläkettä tavalliseen tapaan.
Työsuhde-etujen verotusarvot ovat myös palkanluonteisia ansiotuloverotettavia etuuksia ja
kerryttävät eläkettä. Osingoista ei kerry eläkettä. Oman holding-yhtiön avulla on mahdollista
rakentaa itselleen erinomainen eläketurva. Lisäksi Terveyden Tuottajien toimintamalli on usein vain
osa lääkärin pitkää työhistoriaa (lääkäri on työelämässä yhteensä 30-40 vuotta), joten mahdollinen
väliaikainen eläkekertymän hidastuminen palkkatulosta ei heikennä lopullista työeläkettä
oleellisesti. Erittäin todennäköisesti työeläkkeet kuitenkin pienenevät nykytasostaa tulevaisuudessa,
joten kannustamme kerryttämään varallisuutta omaan holding-yhtiöön eläkepäiviä varten.

Muutokset elämäntilanteessa
Voinko jäädä äitiyslomalle Terveyden Tuottajat- lääkärinä?
Kyllä. Äitiysloman jälkeen lääkäri voi palata jatkamaan työtään. Äitiysloman ajoittumisesta on
syytä keskustella etukäteen omien yhteyshenkilöidesi kanssa.

Paljonko saan äitiyspäivärahaa?
Äitiyspäivärahaa maksaa Kela (ks. www.kela.fi). Äitiyspäivärahan määrä lasketaan viimeksi
toimitetun verotuksen työtulojen perusteella. Esim. vuonna 2011 päiväraha maksetaan vuoden 2009
verotetun työtulon mukaan. Työtulo tarkistetaan palkkakertoimella. Hakija voi saada päivärahan
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verotusta tuoreempien työtulojen perusteella, jos hänellä on ollut työtuloa jatkuvasti vähintään 20%
enemmän kuin verotuksessa palkkakertoimella korotetut työtulot. Tämän lisäksi lääkäri voi hakea
yhtiöstä lomakorvaukset vanhempainvapaan ajalta, myös niiden kustannukset korvaa suurilta osin
Kela.

Koulutus
Kuinka voin kehittää osaamistani Terveyden Tuottajat- lääkärinä?
Attendo MedOne Oy kouluttaa työntekijöitään aktiivisesti. lääkärit voivat osallistua vapaasti
kaikkiin Attendo MedOnen koulutustapahtumiin, joita järjestetään vuosittain yli 60 ympäri Suomea,
ks. http://www.medone.fi/cms/page.php?page_id=188
Eurovaiheen lääkäreille kertyy pääsääntöisesti kaikista terveyskeskustyöstä perusterveydenhuollon
lisäkoulutusvaiheeseen (PTL) soveltuvaa koulutusta. Attendo- yhtiöiden asiakkaiden kanssa
tekemiin ostopalvelusopimuksiin on kirjattu oikeus lääkäriemme osallistua toimipisteen sisäisiin
koulutuksiin ja he ovat oikeutettuja 1000 euron korvamerkittyyn koulutusrahaan.
Oman kustannuspaikan varojen puitteissa on mahdollisuus koko vuoden ajan käydä
vapaavalintaisissa työtehtäviin liittyvissä ammatillisissa koulutuksissa kotimaassa ja ulkomailla.
Koulutusasioissa ota yhteyttä: niina.heinikari@attendo.fi puh. 0207 549 589.

Voinko hankkia kustannuspaikkani kautta ammattikirjallisuutta?
Kyllä. Ammattiin liittyvä kirjallisuus voidaan hankkia kustannuspaikan kautta.

Miten voin luopua Terveyden Tuottajista
Voit luopua Terveyden Tuottajista milloin tahansa. Terveyden Tuottajat lunastaa C-sarjan osakkeet
ja maksaa holding-yhtiöllesi avaustalletuksen takaisin. Holding-yhtiölle Terveyden Tuottajista
luopuminen ei muodosta kuluja.
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