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Uutisia

EML-kompensaation laskentamalli hyväksytty 
Oulussa ja Seinäjoella

 Lääkäriliiton Suomen Anestesiologit -alaosasto piti 
vuosikokouksensa Operatiivisten päivien yhteydessä 
Messukeskuksessa. Lääkäriliiton neuvottelupäällikkö, 
plastiikkakirurgi Timo Kaukonen kertoi kokousväelle 
uudesta lääkärien virkaehtosopimuksesta sekä EML 
-kompensaatiota varten kehitetystä laskentamallista.

Uudessa kunnallisessa lääkärien 
virkaehtosopimuksessa on so-

vittu sairaaloissa toimiville erikoislää-
käreille maksettavasta korvauserästä 
liittyen erikoismaksuluokkajärjestel-
män päättymiseen 29.2.2008. Erän 
suuruus on 1,9 % sairaanhoitopiiri-
en palveluksessa olevien lääkäreiden 
palkkasummasta, ja se tulee mak-
suun kokonaisuudessaan 1.3.2008 
alkaen. 

Lääkäriliitossa on nyt kehitet-
ty laskentamalli kompensaation to-
teuttamiseksi käytännössä. Tähän 
mennessä malli on ehditty hyväk-
syä Oulun yliopistollisessa sairaalas-
sa (OYS) ja Seinäjoen keskussairaa-
lassa. Mallin mukaan kaikille EML-
palkkioita vuonna 2006 vähintään 
300 euroa saaneille korvataan jär-
jestelmän poistumisen takia 50 % 
keskimääräisestä kuukausittaisesta 
EML-palkkiosummasta. Korvaus voi-
daan kohdentaa joko tehtäväkohtai-
seen tai henkilökohtaiseen palkan-
osaan. Vähimmäiskorvaus on 12,50 
euroa kuukaudessa ja enimmäiskor-
vaus 1500 euroa kuukaudessa edel-
lyttäen, että asianomainen lääkäri on 
täysiaikaisessa työssä. Jos työaika on 
50–80 %, on enimmäiskorvaus 1000 
euroa kuukaudessa ja työajan jää-
dessä alle 50 %:n enimmäiskorvaus 
on 800 euroa.

Korvauserästä jäljelle jäävä sum-
ma maksetaan kaikille erikoislääkä-
reille tehtäväkohtaisina palkankoro-
tuksina. Esimerkiksi OYS:ssa on las-
kettu, että suurin osa korvauseräs-
tä jää jaettavaksi kaikille erikoislää-
käreille.

Kokoukseen osallistuneet aneste-
siologit pitivät laskentamallia onnis-

tuneena ja aiemmin asetettujen ta-
voitteiden mukaisena. Käytännös-
sä erikoismaksuluokkajärjestelmän 
päättymiseen perustuvan järjestely-
erän jakamisesta sovitaan paikallis-
neuvotteluissa luottamusmiehen joh-
dolla. Paikallisesti voidaan myös so-
pia, että osa korvauserästä käytetään 
vuosittain suoriteperusteisiin korva-
uksiin tai tulospalkkioihin.

Timo Kaukonen korosti sitä, et-
tä paikallisen sopimuksen rajoitukset 
on poistettu tämän sopimuskauden 
ajaksi. Se mahdollistaa muun muas-
sa paikalliset työaika- ja päivystysrat-
kaisut, jolloin esimerkiksi päivystys-
tä edeltävä työpäivä voidaan järjes-
tää vapaaksi. 

Yksityislääkärikysely

Erikoislääkäri Kari Pullinen esitteli 
SAY:n kanssa yhteistyössä tekemän-
sä yksityislääkärikyselyn tulokset. Tu-
losten mukaan palkkiohinnoittelussa 
on suurta hajontaa, mikä herätti vil-
kasta keskustelua. Neuvottelupääl-
likkö Timo Kaukonen kertoi Lääkä-
riliiton kiinnittäneen asiaan huomio-
ta ja hakevan parhaillaan vaikutuska-
navaa. Hänen mukaansa Lääkäriliitto 
ei voi antaa suositushintoja, koska se 
on laitonta. Tehty kysely osoittaa, et-
tä yksityissektorin palkkiohinnoitte-
luun kannattaa suhtautua kriittisesti. 
Yksityislääkärikyselyn tulokset esite-
tään tarkemmin Kari Pullisen artikke-
lissa seuraavassa Finnanestissa. 

Alaosastolle uusi puheenjohtaja

Alaosaston puheenjohtaja Juha Kari-
nen Oulusta halusi luopua tehtäväs-
tään ja hänen tilalleen valittiin osas-
tonylilääkäri Matti Viitanen Seinä-

joelta. Johtokunnassa jatkavat Ant-
ti Aho Tampereelta, Stepani Bendel 
Kuopiosta, Ulrica Kujansivu Kokko-
lasta, Heikki Laine Mikkelistä, Tei-
jo Saari Turusta ja Johanna Tuukka-
nen Jyväskylästä. Martina Bachmann 
Helsingistä halusi luopua johtokunta-
paikastaan ja hänen tilalleen valittiin 
Päivi Nieminen Espoosta. Alaosaston 
tilintarkastajina jatkavat Risto Kuja-
la ja Tuula Vuorialho Vaasasta. Joh-
tokunta kiittää lämpimästi Juha Ka-
rista ja Martina Bachmannia heidän 
ponnisteluistaan yhteisen edunval-
vonnan hyväksi. 

Vaikka lääkäreillä on nyt uusi, var-
sin kelpo virkaehtosopimus ja sen 
myötä työrauha taas hetkeksi, ei-
vät haasteet todellakaan lopu tähän. 
Terveydenhuoltojärjestelmämme pe-
rusta natisee ja muutospaineet ovat 
ennennäkemättömän kovat. Meitä 
kaikkia tarvitaan pohtimaan keinoja, 
joilla julkinen terveydenhuolto saisi 
pidettyä kiinni osaavasta ja motivoi-
tuneesta työvoimasta työn muuttu-
essa yhä raskaammaksi ja vaativam-
maksi. Jos julkinen erikoissairaan-
hoito ei pidä huolta omasta kilpai-
lukyvystään, alkaa laajeneva yksi-
tyissektori työikäisine ja -kykyisine 
potilaineen olla entistä houkuttele-
vampi vaihtoehto yhä useammalle.

Pitäkää huolta itsestänne, levät-
kää riittävästi ja nauttikaa joulunajan 
odotetusta katkoksesta kaamoksen 
ja arkisen aherruksen keskellä. Ala-
osaston johtokunta toivottaa kaikil-
le Hyvää Joulua ja entistä parempaa 
Uutta Vuotta! 
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