
Ajankohtaista SELYstä

SELYn valtuuskunnan kokous 
pidettiin jälleen Tuohilammella 
21.–22.4.2017. Alustajaksi Lääkä-

riliitosta odotettiin neuvottelupäällikkö 
Laura Lindholmia, mutta kuumetauti 
oli kaatanut hänet petiin. Niinpä  kes-
kustelimme keskenämme lääkäreiden 
oikeusturvavakuutuksesta Lauran 
antamien tietojen avulla. Liiton oikeus-
turvavakuutus on varsin kattava, mutta 
joskus oikeudenkäyntikulut nousevat 
yli korvausrajan. On kuitenkin hankalaa 
miettiä millä tavoin yli menevää osuutta 
korvattaisiin, summat kun voivat nousta 
satoihin tuhansiin. Tätä asiaa käsitellään 
myös Lääkäriliiton valtuuskunnan koko-
uksessa toukokuussa. Tarkoituksena oli 
käsitellä myös aihetta ”lääkärit yhtiöis-
sä”, mutta se jäi syksyn kokoukseen.

Puheenjohtaja Marjut Laurikka-
Routti kuvasi lyhyesti valmisteilla olevaa 
potilasvahinkovakuutus-lainsäädäntöä. 
On tärkeää ottaa huomioon, että kor-
vauksien saamiseksi sekä potilaan että 
hoitavan lääkärin täytyy olla molempien 
fyysisesti Suomessa. Vahinkojen käsitte-
ly tapahtuu jatkossa ensisijaisesti poti-
lasvakuutusasiana ja vasta toissijaisesti 
oikeusasteessa.

Viime vuonna pohdittiin Risto Avelan 
alustuksen pohjalta lääkäreiden uusia 
palkkamalleja. Silloin päädyttiin siihen, 
että bonuspalkkaus ei välttämättä sovi 
esimerkiksi konservatiivisille aloille. Nyt 
ollaan ehkä hieman pidemmällä pohdin-
nassa siitä, mitä nuo uudet palkkamallit 
voisivat olla. Toisella puolella pöytää 
neuvotteluja jatkaa Kuntatyönantaja 
(KT) kuten ennenkin edustaen jatkossa 
sekä kunta- että maakunta-työnantajaa.  
Lääkäriliiton hallituksen varapuheen-

Valtuuskunnan kevätkokous 2017: 
SELY otti kantaa erikoislääkärin palkkaukseen

johtaja Antti Tamminen kertoi uudesta 
mahdollisesta lääkärisopimuksesta 
erikoislääkärin edunvalvonnan kannalta. 
Hän kuvaili uutta sopimusrakennetta, 
jossa olisi kolme osaa: maakunta, kunta 
ja yrityssektori. Jatkossa olisi edelleen 
KVTES,  Lääkärisopimus ja yrityspuolella 
TES.

MITÄ SELY TEKEE?
Valtuuskunnan kokouksessa pohdittiin 
yhdessä SELYn kannanottoa erikoislääkä-
rin palkkaukseen.  Kannanotto annetaan 
Lääkäriliitolle evästykseksi sopimusneu-
votteluihin. Myös liiton valiokunnista ja 
jaoksista on kerätty mielipiteitä.

Kokouksessa kerrottiin, että SELYn 
kotisivut on uudistettu. Suljetusta osasta 
(kirjautuminen Fimnet-tunnuksin) löytyy 
erilaisia dokumentteja ja Erikoislääkäri-
lehden artikkeleita vuodesta 2005. 
Valtuuskunnalle on lisäksi perustettu 
oma Fimnet-ryhmä. Ryhmän sivuilla 
valtuuskunnan jäsenet voivat käydä kes-
kusteluja. Sieltä löytyvät myös kokousten 
esityslistat ja pöytäkirjat.

Huomionosoituksena 10 vuoden 
työstä Erikoislääkärilehden päätoimitta-
jana Jyrki Korkeilalle luovutettiin SELYn 
ansiomerkki. Hänen pääkirjoituksensa 
ovat olleet pidettyjä ja laajalti kehuttuja.

Kiitokset taas Tuohilammen emännille 
hienoista järjestelyistä ja osallistujille 
varsin hyvästä ja tuloksekkaasta kokouk-
sesta!

Lyhennelmä kannanotosta Lääkärilii-
tolle: Tehtäväkohtaisessa palkassa jako 
kolmeen urapolkuun: kliininen, tieteelli-
nen, johon mukaan myös opetus (tiede & 
opetus) ja hallinnollinen. Palkkaportaita 

erikoislääkäreille olisi viisi. Myös ylimpi-
en palkkaportaiden tulee olla käytössä. 
Mahdollistettava siirtyminen urapolulta 
toiselle ja kaikilla urapoluilla pitää olla 
mahdollisuus nousta korkeimmalle 
portaalle. 

Henkilökohtaiset lisät tulee kirja-
ta Lääkärisopimukseen, myös lisien 
minimimäärä. Rahan tulee olla korva-
merkittyä ja palkkabudjetin ylittyessä 
työnantajan tulee käyttää omaa rahaa. 
Kriteereitä henkilökohtaisiin lisiin: 
Lääkäri tekee ylimääräistä työtä esim. 
loma-aikoina, sairaustapauksissa, katsoo 
ylimääräisiä potilaita, suuri päivystysra-
situs, joustavuus, ahkeruus, työn laatu, 
kehittämistehtävät ja epämukava työ-
aika. Tilapäinen vastuun lisääntyminen, 
meritoituminen, tiede ja opetus otetaan 
ensisijaisesti huomioon tehtäväkohtai-
sessa palkassa, mutta voidaan myös 
huomioida henkilökohtaisena lisänä. 

Tulevaisuudessa tarvitaan myös hyvä 
työehtosopimus (TES) yksityissektoril-
le ja erityisesti maakuntien yhtiöihin. 
TES:n pitäisi olla tarpeeksi houkutteleva, 
jotta se otettaisiin käyttöön. Toki itse voi 
neuvotella aina paremman sopimuksen. 
TES:n vaihtoehtona erikoislääkäri voisi 
edelleen toimia ammatinharjoittajana 
tai yrityksensä kautta, jolloin hän sopii 
itse vastaanottotoiminnan ehdot. Lääkä-
riliiton hallitus on perustanut Yksityis-
sektorin edunvalvonnallisen asiantunti-
jatyöryhmän, joka selvittää mm. TES:n 
toteuttamista.
Kannanotto kokonaisuudessaan: www.sely.fi

Hyvää kesän odotusta!

Kristiina Aalto
SELYn hallituksen puheenjohtaja
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