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Kaikki muuttuu?

M
ikään ei ole niin varmaa kuin muutos. Uusin ja laajimmin 
kaikkiin anestesia- ja tehohoitolääkäreihin vaikuttava muu-
tos on työaikalaki. Työaika tulee muuttumaan enemmän 
kuin kertaakaan edellisen 20 vuoden aikana. Muutos on 

lähtenyt EU:n työaikadirektiivistä, jonka vaatimukset on sisällytetty 
Suomen työaikalakiin. Virkaehto sopi muksessa on tarkemmin määritelty, 
miten työaikalakia tullaan soveltamaan käytäntöön lääkärikunnan osalta.

Työaikalailla on selkeä tarkoitus: turvata työ- ja virkasuhteessa työs-
kenteleville asianmukainen työaikasuojelu eli säätää enimmäistyöajoista 
ja vähimmäislepoajoista. Tavoitteet ovat ylevät ja kannatettavat. Jäsen-
kunnassamme tuntuu kuohuvan – miksi?

Vanha järjestelmä – puutteineenkin – on tuttu meille kaikille. Työ- ja 
yksityiselämän yhteen sovittaminen erikoisalamme työsidonnaisuudesta 
johtuen on haasteellista riippumatta siitä, minkälainen työvuorojärjestely 
on. Yhteensovittamisen tulee onnistua, vaikka työajat menevät uusiksi. 
Erityisenä haasteena nykyisessä tilanteessa on se, että koko elämisen jär-
jestely menee uusiksi ilman, että se on työntekijän oma valinta.

Päivystysvuorojen lyhentämiselle on tarve erityisesti työpisteissä, joissa 
toiminta on aktiivista ympäri vuorokauden. Yöaikaisen aktiviteetin korkea 
määrä on suoraan seurausta viime vuosikymmenten aikana tehdystä keskit-
tämisestä, jolloin pienemmät päivystyspisteet on suljettu ja toiminnot siir-
retty isoihin keskuksiin. Tällä on tavoiteltu ja saavutettu kustannussäästöjä.

Rahasta puhuminen on rahvaanomaista. Teen sen silti. Ennen työ-
aikalain voimaantuloa on palkasta merkittävä osuus tullut päivystyskor-
vauksista. Uuden työaikalain soveltaminen on johtamassa siihen, että 
kokonaisansiotaso laskee nimenomaan paljon päivystäviltä lääkäreiltä. 
Useimmat meistä elävät palkallaan. Siitä maksetaan lainat, yhtiövastik-
keet, lasten harrastukset ja kaikki muukin. Ottaen huomioon viime 
vuosi kymmenten aikana keskittämisellä saavutetut kustannussäästöt, 
olisi kohtuutonta, että työaikalain mukainen kokonaisansiotason lasku 
siirrettäisiin yksipuolisesti työntekijän tappioksi.

Työaikalain käytäntöön soveltamiseen liittyy yllä kuvattujen talous-
huolien lisäksi lukuisia muita kerrannaisvaikutuksia. Olemme pyytäneet 
tähän lehteen Lääkäriliiton hallituksen jäsenen Pirkka Pekkarisen taus-
toituksen VESin suomista mahdollisuuksista uusien työaikojen järjes-
tämiseksi. Lisäksi olemme koonneet työntekijöiden huolenaiheita siitä, 
miten he näkevät uusien työaikasuunnitelmien vaikutukset yksilötasolla.

Uuden työaikalain soveltaminen tulee mullistamaan erikoisalamme 
työvuorot, palkkarakenteen sekä työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. 
VES antaa mahdollisuuksia tehdä erityyppisiä ratkaisuja. Nyt tarvitaan 
hyvää tahtoa olla sortumatta keskittämisellä hankitun työnantajamono-
polin voimin saneltuihin yksipuolisiin ratkaisuihin. Tarvitaan aitoa vuoro-
puhelua puolin ja toisin, sekä rohkeutta hakea ratkaisuja, joiden kanssa 
erikoisalamme säilyy elinvoimaisena. 

Uusi työaikalaki 
mullistaa sekä 
työ- että vapaa-
ajan.

Maija Kaukonen
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