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 kuntoutuslääkärinä 

Nepalissa
Työpäivä maailmalle 2018

Lahjoittamalla yhden työ päivän 

palkan kehitys yhteistyölle, 
tuet erityis lasten kuntoutusta  

ja kouluunpääsyä Nepalissa

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
on suomalaisten lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien 

järjestö, joka tekee  monipuolista terveysalan kehitysyhteistyötä 

Nepalissa ja Somaliassa. Järjestön tavoitteena on edistää lääkä

rikunnan toimia eettisten ja sosiaalisten kysymys ten ratkaisemi

seksi. Kotimaassa LSV  pyrkii edistämään paperittomien henki

löiden terveyspalvelujen saantia sekä osallistumaan aktiivisesti 

yhteiskunnalliseen keskusteluun terveydenhuollon tasaarvosta. 

LSV on osa Nobelin rauhanpalkinnon saanutta ICAN verkostoa.

Tukemalla meitä mahdollistat  arvok kaan  

ja  kestävän työn kehittyvien maiden 

terveyden  edistämisessä.

Lue lisää työstämme, liity jäseneksi  

ja tule mukaan toimintaan:  

www.lsv.fi

VAALIT 2018

Tänä talvena on virka- ja työehtosopi-
musneuvottelurintamalla ollut vilkas-
ta. Lääkärit osallistuivat työtaisteluun 

yliopistosektorilla, joka sai tänään 6.3. 
sopimuksen. Yliopistosektorin tilanteen 
vuoksi JUKO ei ole vielä hyväksynyt Lääkä-
risopimustakaan.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujär-
jestö JUKO valvoo kirkon, kuntien, valtion 
ja yliopistojen pääsopijajärjestönä yli 200 
000 palkansaajan etuja. Lääkärikartelli, jo-
hon kuuluvat Lääkäri-, Hammaslääkäri- ja 
Eläinlääkäriliitto, on JUKO:n jäsenyhdistys. 
Lääkärisopimus sisältää kaikkien Lääkä-
rikartellin julkisella sektorilla toimivien 
jäsenten virkaehtosopimusmääräykset. 
Kussakin liitossa päätetään oman osuuden 
hyväksymisestä. Lääkäriliiton sääntöjen 
mukaan hallitus voi hyväksyä tai hylätä 
virkaehtosopimuksen, mutta viime aikoina 
Lääkäriliiton valtuuskunta on kautensa 
ensimmäisessä kokouksessa ponnella 
pidättänyt itselleen oikeuden hyväksyä 
Lääkärisopimuksen. Siksi valtuuskunnan 
on kokoonnuttava hyväksymään Lääkäri-
sopimus, mutta hallituksella on edelleen 
oikeus hylätä esitys.

Mitä jos asettuisit ehdolle
Lääkäriliiton valtuuskunnan
vaaleissa?

Säännöllisen virka-ajan ulkopuoli-
sen toiminnan on oltava rajattua, 
vapaaehtoista ja sen korvaustasosta 
on sovittava paikallisesti.

Virkaehtosopimusneuvottelu ei ole 
vain sopimuskauden lopussa tapahtuva 
pinnistys, jossa nopeassa aikataulussa 
pyritään sovittamaan yhteen osapuolten 
tavoitteet. Virkaehtosopimuksen kehittä-
minen jatkuu sopimuk-
sen voimassa ollessa 
erilaisissa työryhmissä.  
Valmisteilla on mm. 
uudistettu lääkäriso-
pimus maakunnallisia 
organisaatioita ajatellen. 
Suuntaviivoja jatkuvaan neuvottelume-
nettelyyn valmistellaan Lääkäriliiton 
hallituksessa, edunvalvontajaoksessa sekä 
neuvottelujen taustaryhmässä.  Toistuvis-
sa tapaamisissa Kuntatyönantajan kanssa 
ratkotaan työpaikoilla esiin tulleita ongel-
mia, kuten työajan sijoittelun pelisääntöjä 
tai toiselle paikkakunnalle työhön matkus-
tamisen korvaamisesta.

Viime vuosina Lääkärisopimusta on 
vahvistettu määrätietoisesti. Päivystys-
määräysten siirtäminen sinne oli tärkeä 
merkkipaalu, mikä lisäsi mahdollisuuk-
sia kehittää sopimusta itsenäisemmin. 
Lääkärisopimuksen vahvuudesta kertoo 
sekin, että pystyimme edellisellä kerrok-
sella ainoana ammattiryhmänä sovel-
tamaan kiky-sopimusta eri tavoin kuin 
muut. Meidän sairaalassa työskentelevien 
lääkäreiden viikoittainen työaika ei piden-
tynyt. Lääkärisopimuksessa on käytössä 
olevien pienten korotusvarojen vuoksi 
edetty vuorovedolla.  Nyt oli aika maksaa 
tuo ”kikyvelka” perusterveydenhuollon 
lääkäreille.

Vaikka sairaalalääkäreiden yleiskorotuk-

set jäivät pienemmiksi ”kikyvelan” maksun 
vuoksi, niin sekä Lääkärisopimuksen että 
Kunnallisen virka- ja työehtosopimuk-
sen teksteihin saatiin monia kaivattuja 
muutoksia. Mm. koulutuksen laskeminen 

työajaksi, jos työnantaja 
on määrännyt koulu-
tukseen, osa-aikaisten 
keskeytyneen jakson 
määräykset ja vapaa-
muotoisten päivystysten 
varallaolokorvauksen 

tarkastelu päivystyksen kuormittavuuden 
mukaan saatiin kirjattua Lääkärisopi-
mukseen. Palkallinen isyysloma on nyt 12 
päivää, tilapäisesti voi jäädä hoitamaan 
alle 12 vuotiasta lasta ja luottamusmies-
ten ajankäyttöön sekä korvauksiin saatiin 
pieni parannus. Vuosien tavoittelun 
jälkeen myös Lääkäriliiton valtuuskuntaan 
osallistuminen on nyt palkallinen virkava-
paapäivä!

Samassa yhteydessä julkistettiin neu-
voteltu työaikamuistio.  Siinä on sovittu, 
että säännöllisen virka-ajan ulkopuolisen 
toiminnan on oltava rajattua, vapaaeh-
toista ja sen korvaustasosta on sovittava 
paikallisesti. 

Tulevalla kierroksella valmistellaan 
uutta, yhteistä palkkamallia uusia sote-
organisaatioita varten.  Myös yksityisellä 
sektorilla toimii jo paljon lääkäreitä 
työsuhteessa. Tarvitsisivatko he oman 
työehtosopimuksen?  

Tehtävää riittää tulevinakin vuosina. 
Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalit ovat 
syyskuussa – asettuisitko sinä ehdolle?

Tuula Rajaniemi
SELYn hallituksen jäsen
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