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VES-kuulumisia 
SELYn tavoite toteutui: 
päivystysuudistus saatiin

Ajankohtaista SELYstä

25.10.2013 hyväksytty lääkärien kunnal-
linen virkaehtosopimus astuu voimaan 
1.3.2014. Silloin poistuvat koko vuosilo-
man, lomarahavapaan ja työaikakorva-
usvapaan (esim. aktiivivapaan) sairaus-
ajan karenssit, eli nämä lomat ja vapaat 
siirtyvät heti sairastuttua eikä vasta 
seitsemän vuorokauden jälkeen. Edelly-
tyksenä on viipymätön ilmoitus esimie-
helle ja sairauden todistaminen.   Myös 
osa-aikaisten palvelusuhteiden mää-
räykset tarkentuvat 1.3.2014.  Vuoden 
2015 alussa kaikki saavat 0,3 prosentin 
yleiskorotuksen, ja päivystysuudistus 
astuu voimaan. 

Päivystykset ovat keskittyneet ja nii-
den aktiivisuus on lisääntynyt. Toisaalta 
päivystyshalukkuus ja päivystäville 
aloille hakeutuminen ovat vähentyneet. 
Nykyiset päivystyskorvausmääräykset 
ovat vaikeuttaneet päivystyksen kehit-
tämistä. SELYn tavoitteisiin valtuus-
kuntakaudelle 2013–15 kirjattiin mm. 
päivystystyön erityisluonteen huomioi-
minen palkkauksessa ja järjestämisessä, 
työsidonnaisuuden ja päivystystyön 
rasittavuuden vähentäminen ja päivys-
tyskorvausten oikeudenmukaisuus.  Päi-
vystys tulisi voida suunnitella kuhunkin 
päivystyspisteeseen sopivaksi ja työssä 

jaksamista tukevaksi.  Vanhassa päivys-
tyskorvausjärjestelmässä mm. lauantain 
ja sunnuntain palkkauksen epätasa-
arvoisuus sekä viikonlopun loppuminen 
sunnuntaina klo 24 on koettu päivystys-
ten jakamisen esteeksi. Haasteena ovat 
olleet myös yhteispäivystysten erilaiset 
päivystysmääräykset sekä akuuttilääkäri-
en uudenlainen tapa työskennellä.

SELYn tavoitteista useat toteutuvat 
1.1.2015 voimaan tulevassa päivystysuu-
distuksessa. Päivystyksen tulisi jatkossa 
olla vain joko työpaikalla tapahtuvaa 
päivystystä tai vapaamuotoista ns. va-
rallaolopäivystystä.  Nykyisestä muusta 
työpaikkapäivystyksestä tulee poikkeava 
päivystys, josta ohjeistetaan vähitellen 
luopumaan.  Sitä tulee käyttää vain 
erityistilanteissa, esimerkiksi tilanteissa, 
joissa lainsäädäntö (kuten mielenter-
veyslaki) edellyttää lääkärin paikalla, 
vaikka se muuten ei olisi perusteltua. 
Tällaisen päivystyksen työmäärän tulee 
olla vähäinen (esimerkiksi 20–40 % päi-
vystysvuoron pituudesta).  Aktiivipäivys-
tys nimetään työpaikkapäivystykseksi, ja 
sen aktiivisuusasteen arviointi poistuu.

Päivystyskorvaukset maksetaan samo-
jen kertoimien mukaan sekä terveyskes-
kusten että sairaaloiden lääkäreille. Tätä 
edellytti työnantaja, koska yhteispäivys-
tyksissä toimitaan rinta rinnan. Tunti-
palkan kertoimet ovat erilaisia arkena 
ja viikonloppuna sekä eri kellonaikoina.  
Viikonloppu alkaa jatkossa kaikissa 
päivystyksissä perjantaina klo 18.00 

ja jatkuu maanantaihin klo 8.00:aan.  
Päivystyksen sitovuutta ja rasittavuutta 
rajoitetaan siten, että työpaikkapäivys-
tyksessä tulee kysyä lääkärin suostumus 
päivystämiseen 85 tunnin tai viiden 
kerran jälkeen kuukaudessa. Vapaamuo-
toisessa päivystyksessä suostumus tulee 
kysyä kuuden päivystyskerran jälkeen. 
Päivystysuudistuksella ei haluta muut-
taa päivystyksen nykyisiä aloitusaikoja 
eikä myöskään purkaa voimassa olevia 
paikallisia sopimuksia.  

Lääkärisopimukseen tuli yhteensä 
viisi työryhmää.  Yksi miettii SOTE-jär-
jestämislain mukanaan tuomia muutos-
tarpeita. Vain lääkäreitä koskevia ovat 
perusterveydenhuollon lääkärien palkka- 
ja työaikamallia sekä erikoislääkärien 
palkkausta  ja muita palvelussuhteen 
ehtoja kehittävät työryhmät. 

Kun nyt kaikki päivystyskorvausmää-
räyksetkin sisältyvät lääkärisopimukseen, 
tapahtuu palvelussuhteidemme ehtojen 
jatkokehittäminen omassa neuvottelu-
pöydässämme.  Rahaa on todennäköises-
ti jaossa vähän myös tulevilla kierroksil-
la. Siksi on siirryttävä eri lääkäriryhmien 
asioiden hoitamiseen vuorovedolla. 
Työryhmissä tehtävä selvitystyö on vält-
tämätöntä VES-neuvottelujen pohjaksi.  
Sen vuoksi erikoislääkärien palvelusuh-
teen ehtoja kehittävään työryhmään 
tulee lähteä innolla mukaan.  Vain sitä 
kautta pystymme kehittämään erikois-
lääkärien työolosuhteita ja toivottavasti 
myös palkkausta.
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