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Kahden palkkakerroksen  
sairaalaväkeä

N
LY:n koulutuspaikkakysely 2019 jäi 
pohdituttamaan. Kohdellaanko eri-
koistuvia lääkäreitä todella erikois-
sairaanhoidossa huonommin kuin 

jopa muita ammattiryhmiä, vai olisiko kyse sii-
tä, että julkisessa terveydenhuollossa työolot ovat 
kaikilla ammattiryhmillä heikot, mutta kysely 
tehtiin vain erikoistuville?

Vastikään eräässä sosiaalisen median lää-
kärikeskustelussa erikoistumaton lääkäri kyseli 
työterveyshuollon palkkatasoa ja ilmeni, 
että yksityissektorilla erikoistumat-
tomankin työterveys- tai yleislää-
kärin lähtöpalkka on yleisesti 
yli 10 000 euroa kuukaudes-
sa. Tämä on kaksinkertainen 
julkisen terveydenhuollon 
osastonlääkärin tehtävässä 
olevan erikoislääkärin vir-
ka-ajan palkkaan nähden – ja 
ilman virkavelvollisuuksiin liit-
tyviä päivystys- ja valmiusrasit-
teita. Julkisen sektorin palkkatasoa 
pidettiin keskustelussa jälkeenjääneenä, 
ja matalan palkkatason syynä pidettiin julkisen 
puolen lääkäreiden osaamattomuutta palkkaneu-
votteluissa.

Lääkäreiden keskivuosiansioina esitetyt julki-
set verotilastot johtavat herkästi muiden ammat-
tiryhmien vahvaan käsitykseen epäoikeudenmu-
kaisuudesta. Ajatus epäoikeudenmukaisuudesta 
taas johtaa ammattiryhmien väliseen nokitte-
luun työnjaosta, työkuormasta, arvostuksesta ja 
palkas ta, mikä vaikeuttaa yhteistyötä ja heikentää 
työilmapiiriä. Näissä tunteita herättävissä tilas-
toissa ei kuitenkaan näy se, että myös lääkäri-
kunnan sisällä on kahden palkkakerroksen väkeä. 
Pitäisikin puhua laajemmin siitä, miten julkisen 
puolen opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten palkat ovat sekä yksityissektoriin 
nähden että yleiseen palkkatasoon verrattuna sel-
västi jälkeen jääneitä.

Anestesiologian ja tehohoidon erikoisalan työ-
paikat ovat pääsääntöisesti julkisella sektorilla, ja 
julkisen sektorin isot toimijat ovat omalla maan-
tieteellisellä alueellaan työnantajina monopoliase-
massa. Monopoliasemastaan käsin työnantaja taas 
voi yksipuolisesti päättää sekä palkkatasosta että 
työkuormasta. Johtoportaan puheissa toki käy-
dään läpi työaikalain vaatimuksia, mutta päivys-
tykseen liittyviin ylityötunteihin perustuva palk-
karakenne sekä päivystys- ja hätätyövelvollisuudet 

johtavat väistämättä näennäiseen muka-
halukkuuteen tehdä 50–100 tuntista 

työviikkoa. Seurauksena on mo-
nelle työntekijälle uupuminen 

ja muun elämän kapeutumi-
nen ja kriisiytyminen. Työn-
tekijälle jää vaihtoehdoiksi 
joko jatkaa uupumista omalla 
suppealla osaamisalueel-

laan työnantajan sanelemilla 
ehdoil la, muuttaa perheensä 

toiselle paikkakunnalle tai luopua 
omasta erityisosaamisalueestaan siir-

tyen muihin tehtäviin. Jopa niistä muista 
tehtävistä voi lopulta joutua valmiuslain puitteissa 
takaisin päivystysvelvollisuuden piiriin, kuten nyt 
koronapandemian aikana olemme nähneet.

Tutkimusten mukaan anestesialääkäreiden 
keskimääräinen eliniänodote on muiden erikoi-
salojen lääkäreitä matalampi, ja itsemurhia teh-
dään alalla keskimääräistä enemmän. Kuinka 
moni uupunut erikoislääkäri vielä jaksaa muun 
työkuormansa ohessa panostaa heille sälytettyi-
hin hallinto- ja kehittämistehtäviin ja erikoistu-
vien lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden 
ohjaamiseen? Vaikka vielä 10–15 vuotta sitten 
anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuvista 
lääkäreistä epäiltiin olevan ylitarjontaa, muuta-
maa huippuyksikköä lukuun ottamatta anestesia-
lääkäreistä on nyt pulaa. Ovatko nuoret lääkärit 
havainneet erikoisalan ongelmat ja äänestäneet 
jaloillaan? 
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Anestesiologian 
alalla julkisen 

sektorin työnantajat 
voivat monopoli-

asemastaan sanella alan 
työkuormituksen ja estää 

tasapuolisemman 
palkkakehityksen.




