
Erikoissairaanhoito keskittyy suuriin 
ja nykyistä harvempiin sairaaloihin 
keskittämis- ja päivystysasetuksen 

ohjauksella. Sote-uudistus vie toteutues-
saan samaan suuntaan. Julkisia sote-työn-
antajia, maakuntia, tulee silloin olemaan 
Suomessa 18 ja Ahvenanmaa. Näillä 
työnantajilla olisi useita toimipaikkoja 
maakunnan alueella. 

Kaikkea erikoissairaanhoitoa ei tuoteta 
suurissa sairaaloissa. Hoitoa viedään 
lähemmäs potilasta lähipalveluina, mikä 
edellyttää erikoislääkärien osittaista 
työskentelyä alueen muissa toimipisteissä, 
kuten sote-keskuksissa. Lähipalveluja ovat 
erikoislääkärikonsultaatiot, polikliiniset 
vastaanotot, tutkimustoimenpiteet ja 
paikallispuudutuksessa tehtävät pientoi-
menpiteet. Yhä useampi erikoislääkäri 
joutuneekin työskentelemään useammas-
sa kuin yhdessä työpisteessä. 

Nykyiset virka- ja työehtosopimuk-
set on tehty tilanteeseen, jossa lääkäri 
työskentelee pääsääntöisesti yhdessä 
työpisteessä tai melko lyhyiden välimat-
kojen päässä toisistaan sijaitsevissa toi-
mipaikoissa. Jos työnantajan alueena on 
koko maakunta, toimipisteiden välimatkat 
pitenevät. Yliopistosairaalat voivat tarjota 
lääkäripalvelujaan myös oman maakun-
nan ulkopuolelle. Tämä johtaa työmatko-
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jen ja samalla erikoislääkärin työsidonnai-
sen ajan pidentymiseen. 

Suomen Erikoislääkäriyhdistys (SELY) 
pohti valtuuskunnan kevätkokouksessa 
näitä tulevaisuuden näkymiä. Tulokse-
na syntyivät seuraavat linjaukset, jotka 
Lääkäriliiton edellytetään huomioivan 
tulevissa virkaehtosopimusneuvotteluissa. 

Lääkärisopimukseen tulee saada 
nykyistä kattavammat reunaehdot use-
ammassa kuin yhdessä toimipisteessä 
työskentelystä laajalla toiminta-alueella. 
Useissa työpaikoissa toimiessa työn 
kuormittavuus kasvaa ja matkoista syntyy 
kuluja. Kauempana sijaitsevassa toimipis-
teessä käyminen voi edellyttää yöpymistä 
toisella paikkakunnalla. Tule-
vaisuudessa lääkärin työso-
pimukseen on kirjattava yksi 
pääasiallinen työntekopaikka, 
josta käsin lasketaan matkat 
ja kulukorvaukset muihin 
toimipisteisiin. 

SELYn näkemyksen mukaan 
muussa kuin pääasiallisessa työsken-
telypaikassa toimittaessa lisääntyneet 
matka-ajat tulisi ensisijaisesti sisällyttää 
työaikaan. Tällöin työsidonnainen aika ei 
lisääntyisi. Mikäli tämä ei ole mahdollista 
kohteessa liian lyhyeksi jäävän työajan 
takia, tulee normaalin työajan ylittävä 
työntekoon sitoutuva aika korvata eri-
koislääkärille erilliskorvauksella alkavan 
puolen tunnin tarkkuudella. SELY muistut-
taa, että erikoislääkärille vaihtoehtoinen 
tapa käyttää vapaa-aikaansa työntekoon 
on yksityisvastaanotto. Siellä muodostuva 
ansiotaso onkin nähtävä vaihtoehtoistu-
lona, johon peilaten lisääntyvän työsidon-

naisen ajan korvaukset tulee hinnoitella. 
SELYlle on tärkeää, että erikoislääkäri 

työskentelee ensisijaisessa toimipisteessä 
vähintään 50 % työajastaan, mikä mahdol-
listaa erikoislääkärin pysymisen suurem-
man työyhteisön jäsenenä.  Erikoislää-
kärikoulutuksen laadun takaamiseksi 
erikoistuvalta lääkäriltä tulisi edellyttää 
työskentelyä useissa toimipaikoissa vain, 
jos sitä voi perustella koulutuksellisilla 
syillä. 

SELY korostaa, että tulevaisuudessakin 
parhaisiin lopputuloksiin päästään sopi-
misen ja vapaaehtoisuuden avulla. Pitkiä 
työmatkoja pakotettuna kulkeva erikois-
lääkäri on todennäköisesti uutta työpaik-

kaa hakeva lääkäri. 
Paikallisesti voi-

daan sopia erilaisista 
ratkaisuista paikalliset 
olosuhteet huomioi-
den. Yhteiskuljetukset, 
etätyön tekeminen 
matka-aikana ja video-

vastaanotot voivat olla paikallisia toimivia 
elementtejä suunniteltaessa työskentelyä 
useissa toimipisteissä. Konsultaatiopalkki-
ot, korotetut tehtäväkohtaiset palkat tai 
päiväkohtaiset korvaukset matkapäivistä 
ovat mahdollisia paikallisesti sovittavia 
korvauksia useassa toimipisteessä työs-
kentelystä. Olennaista on, että valtakun-
nallisesti lääkärisopimuksessa sovitaan 
reunaehdot, joiden päälle pystytään 
paikallisesti rakentamaan.

          Pitkiä työmatkoja pako-
tettuna kulkeva erikoislääkäri 
on todennäköisesti uutta 
työpaikkaa hakeva lääkäri.
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