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Uutisia

Lääkärit saivat sopimuksen

 Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi äänestyksen jälkeen 
uuden virkaehtosopimuksen kokouksessaan 21.9.2007. 
EML-kompensaatioon löytyi kohtuullinen ratkaisu, mutta 
kaikki päivystys- ja työaikakysymykset jäivät edelleen 
avoimiksi.

Sopimuksessa palkankorotusten 
painopiste oli aiemmin sovittujen 

tavoitteiden mukaisesti erikoistuvien 
lääkärien palkkauksessa. Erikoistuvi-
en lääkärien palkkahinnoitteluun tu-
li keskimäärin 6 %:n korotus. Myös 
erikoislääkärien palkkahinnoittelun 
alarajaa nostettiin selvästi. Erikoistu-
ville lääkäreille palkankorotuksella on 
suuri merkitys, sillä heistä peräti 60 
% on palkkahinnoittelun alarajalla.

Tehtäväkohtaisiin palkkoihin tulee 
8,2 %:n yleiskorotus, joka toteute-
taan kolmessa osassa. Ensimmäinen 
korotus maksetaan 1.10.2007. EML-
kompensaatio toteutetaan paikalli-
sen järjestelyvaran turvin. 

Lääkäriliiton pyrkimyksenä on 
luoda koko maahan yhtenäiset jär-
jestelyvaran jakoperusteet EML-kor-
vauksia saaneiden osalta. Sairaaloi-
den luottamusmiehiä tuetaan aktiivi-
sesti paikallisessa sopimisessa. EML-
järjestelmää voidaan käyttää enti-
seen tapaan 1.3.08 asti, jolloin siihen 
mennessä sovittava järjestelyerä tu-
lee maksuun. Paikallista järjestely-
erää käytetään EML-kompensaation 
lisäksi muiden paikallisten palkkaus-
epäkohtien korjaamiseen.

Päivystys- ja työaika pysyvät esillä

Suurin osa valtuuskunnan jäsenis-
tä oli tyytyväisiä uuteen lääkärisopi-
mukseen. Osa äänesti kuitenkin so-
pimusta vastaan, koska he katsoivat, 
että asetetut tavoitteet eivät täytty-
neet riittävällä tavalla. Heidän mie-
lestään erikoismaksuluokkajärjestel-
mää korvaava järjestelyerä jäi liian 
pieneksi. Kritiikkiä tuli myös siitä, et-
tä yliopistollisten sairaaloiden sivu-
viranhaltijat oli unohdettu sopimuk-
sessa täysin eikä palkkahinnoitteluun 

tullut siltä osin mitään muutoksia.
Tämä sopimus tuo erityisesti sai-

raaloissa työskenteleville lääkäreille 
kohtuullisen palkankorotuksen. Kui-
tenkin monet Lääkäriliiton etukäteen 
asettamat neuvottelutavoitteet jäi-
vät kokonaan käsittelemättä. Erityi-
sesti työaikaan ja päivystykseen liit-
tyvät kysymykset jäivät avoimiksi. 
Ainoa päivystyksiä ja työaikaa kos-
keva tekstimuutos liittyy viikkolevon 
soveltamisohjeeseen. Uuden ohjeen 
mukaan viikkolepoa ei voida enää ja-
kaa kolmeen osaan. 

Valtuuskunnan mukaan Lääkäri-
liitto joutuu joka tapauksessa paneu-
tumaan päivystyskysymyksiin jo tä-
män sopimuskauden aikana, koska 
”nykyinen järjestelmä vetää viimei-
siään”. 

Alaosasto on jo pitkään pohtinut 
päivystyksiin liittyviä ongelmia – kos-
kettavathan ne lähes jokaista aneste-
siologia. Päivystysten keskittäminen 
on johtanut siihen, että työ monis-
sa aktiivipäivystyspisteissä on muut-
tunut sietämättömän raskaaksi. Vii-
meisessä johtokunnan kokouksessa 
todettiinkin, että jäljelle jääviin päi-
vystyspisteisiin on taattava riittävät 
resurssit ja huolehdittava siitä, että 
työolot ovat siedettävät. 

Palkkauksessa on otettava huo-
mion päivystystyön erityinen vaati-
vuus. Johtokunnan mielestä Lääkäri-
liiton neuvottelutavoitteena ollut esi-
tys aktiivipäivystystä edeltävän päi-
vän järjestämisestä vapaaksi osittain 
työntekijän omalla kustannuksella ei 
ollut onnistunut. Näin ollen on to-
dennäköistä, että anestesiologit ei-
vät ole yleisesti pahoillaan siitä, että 
KT ei halunnut käsitellä tätä asiaa nyt 
päättyneissä neuvotteluissa lainkaan. 

Alaosastossa korostettiin sitä, et-
tä päivystystä ei tule keventää ”kik-
kailuilla” työntekijän piikkiin, vaan 
muuttaa päivystys- ja työaikajärjes-
telmiä siten, että raskas päivystystyö 
muuttuu inhimillisemmäksi. Esimer-
kiksi raskaimmissa päivystyspisteissä 
ei tulisi enää tehdä yli 12 h:n yhtä-
jaksoisia työrupeamia.

Paikallisneuvottelut edessä

Alaosaston johtokunta seuraa tiiviis-
ti syksyn aikana käynnistyviä paikal-
lisneuvotteluja ja pyrkii vaikuttamaan 
siihen, että anestesiologien ääni tulee 
kuuluviin. Järjestelyerä on sen ver-
ran iso, että nyt sairaanhoitopiireillä 
on mahdollisuus palkita osaajia ja si-
touttaa korkeasti koulutettuja työn-
tekijöitä – ja ehkä jopa hidastaa jouk-
kopakoa julkiselta sektorilta. Toivot-
tavasti paikallisneuvottelut käydään 
hyvässä hengessä ja jakoperusteista 
saadaan luotua mahdollisimman oi-
keudenmukainen malli, jonka kaikki 
voivat hyväksyä. Jokaisen anestesio-
login kannattaa olla aktiivinen ja seu-
rata neuvottelujen etenemistä omas-
sa sairaanhoitopiirissä. 

Operatiiviset päivät kutsuvat

Alaosasto ja SAY järjestävät yhteisen 
koulutusaiheisen symposiumin ope-
ratiivisilla päivillä. Symposiumin ai-
heita ovat erikoislääkärikoulutuksen 
tavoitteiden toteutuminen, erikois-
alamme tulevaisuus ja Lääkäriliiton 
erityispätevyys- ja tiedekuntien lisä-
koulutusohjelmien ajankohtainen ti-
lanne. Alaosaston vuosikokous jär-
jestetään Messukeskuksessa opera-
tiivisten päivien yhteydessä torstaina 
22.11.2007. Tervetuloa mahdollisim-
man moni paikan päälle keskuste-
lemaan ja ottamaan kantaa!     

Johanna Tuukkanen, Suomen 
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Neuvottelutuloksesta löytyy lisätietoa 
www.laakariliitto.fi/jäsenalue/VES-kier-
ros. Myöhemmin uusi lääkärisopimus löy-
tyy kokonaisuudessaan www.kuntatyon-
antajat.fi sopimukset/lääkärisopimus




