
SELYyn valtuuskunta kokoontui 
huhtikuun alkupuolella perinteises-
ti Tuohilammelle kaksipäiväiseen 
kokoukseen, jossa teemana oli palkka-
us, työssäkäyntialueet ja johtaminen. 
Näitä teemoja käytiin läpi alustuksissa 
perjantaina ja ryhmätöissä lauantai-
na. Palkkauksesta alusti Lääkäriliiton 
tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä. Hän 
valotti lääkäreiden palkkakehitystä 
2000-luvulla ja eri lääkäriryhmien 
eroja siinä.

Vilkkaan keskustelun jälkeen käytiin sään-
tömääräisiä asioita läpi valtuuskunnan 
puheenjohtaja Marjut Laurikka-Routin 
luotsaamana. Hallituksen puheenjoh-
tajana esittelin toimintakertomuksen 
vuodelta 2017. Rahastonhoitaja Sari 
Silventoinen esitteli tilinpäätöksen ja 
taloustilanteen, joka on tasapainoinen. 
Marjut veti kokouksen juohevasti ja illalla 
nautimme saunasta, ulkoilusta ja hyvästä 
ruuasta, kiitos Tuohilammen emännille 
ja isännille. Lauantaina tehtiin ryhmätöi-
tä, joissa keskusteltiin muun muasa siitä, 
aiheuttaako yksityispuolen mukaantulo 
sote-markkinoille palkkojen liukumista 
ylös- vai alaspäin. Kilpailu työntekijöistä 
nostaa palkkoja, mutta jos markkinoille 
pyrkii liikaa yrityksiä, voi seurauksena 
olla liiallinen tarjonta ja sitä kautta joko 
saneeraustoimia YT-neuvotteluineen tai 
yritysten konkursseja, jolloin myös lääkä-
reiden työtilaisuudet vähenevät ja palkat 
saattavat liukua alaspäin.

Palkkaportaikosta ja harmonisoinnista
Kertasimme myös edellisen vuoden 
tapahtumia. Tuolloin lähetimme Lääkäri-
liittoon SELYn terveisiä palkkaportaikon 
kehittämisestä. Kymmenosaisen por-
taikon valmistelu on sittemmin jatkunut 

korkeammalla neuvottelutasolla jatkuen 
edelleen. Kolmessa sairaanhoitopiirissä 
on koeponnistettu portaikkoa nykyisil-
lä palkoilla. Kokeilusta ei ole tihkunut 
julkisuuteen varmoja tietoja, mutta on 
väläytelty, että kymmenen porrasta voi 
olla liikaa ja että portaikon käyttöön liittyy 
haasteita. Ryhmätöissä pohdittiinkin por-
taikkoon liittyviä ongelmia, esimerkiksi so-
veltuuko portaikon käyttö koko maahan 
samalla tavalla? Mitä tapahtuu palkkoja 
harmonisoitaessa? Jos harmonisoidaan 
mediaaniin, HUS- ja TYKS-piirit ovat iloisia, 
muut eivät. Jos harmonisoidaan ylädesii-
liin, palkat jäätyvät samalle tasolle pitkiksi 
ajoiksi. Alueelliset erot pitää jotenkin rat-
kaista. Päivystämättömät alat pitää myös 
ottaa huomioon. Ja mitä mahdollinen 
yksityissektorin tulo sote-markkinoille 
mahtaa aiheuttaa palkkarakenteelle? 

SELYn odotukset uudelta palkkaus-
järjestelmältä ja pohdintaa palkkojen 
harmonisoinnista 
Uusi palkkausjärjestelmä

• Selkeät kriteerit tehtävien vaativuuden 

arviointiin, vastuu on huomioitava.
• Järjestelmässä tarvitaan kannustavia 
elementtejä.
• Uusi järjestelmä ei saa jäädyttää hyviä 
nykyisten paikallisten sopimusten mu-
kaisia palkkoja.
• Arviointi tulee tehdä lähiesimiehen ja 
hänen esimiehensä yhteistyönä.
 – Esimiehet tarvitsevat arviointiin 
koulutusta – olisiko mahdollista järjes-
tää Lääkäriliiton ja KT:n yhteistyönä?
• Alaosastoilta voidaan pyytää erikois-
alakohtaisia arviointikriteereitä.
• Ei-päivystävien lääkäreiden huomioi-
minen: varsinaisen palkan muutokset 
ovat tasapuolisia.
• Yksityissektorin työsopimussuhteiset 
lääkärit: millainen sopimus-/ palkkaus-
järjestelmä heillä pitäisi olla – voidaan-
ko hyödyntää samoja kriteereitä kuin 
julkisella sektorilla?

Palkkojen harmonisointi
• Pitääkö terveyskeskus- ja sairaalapuo-
len palkkojen olla vastaavia samassa 
työpisteessä ja/tai samalla työnantajalla? 

Ajankohtaista SELYstä

Muutokset puhuttivat SELYn valtuuskuntaa
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Ryhmätöissä käytiin läpi asioita, mitä joh-
tajalta vaaditaan.  Esitettiin mm. että on 
hyväksyttävä, että kaikista ei ole johtajiksi, 
ja että johtajalla täytyy olla kykyä sietää 
ristiriitoja ja ratkaista niitä. Viestintätai-
tojen lisäksi tärkeitä ominaisuuksia ovat 
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus. 
Johtajan täytyy myös osata irrottautua 
omasta erikoisalasta.

Miten saadaan lääkärit kiinnostumaan 
johtamisesta?
• Johtamisesta kiinnostuneille oma eri-

koislääkärin linja
• Johtamiseen tulee voida keskittyä
• Johdettavan kokonaisuuden hahmotta-

minen tärkeää 
• Minkä tasoiseen johtajuuteen voi yhdis-

tää kliinisen työn?
• Miten tuetaan johtajaksi lähtemistä?
• Onko mahdollista, että johtaja palaa 

kliinikoksi muutaman vuoden jälkeen?
 – perehdytyksen järjestäminen kliiniseen 

työhön palaavalle
• Selvitys lääkärijohtajista Lääkäriliiton 

toimesta?
• Kaikille lisää johtamiskoulutusta työelämä-

taitojen ja johtamisen ymmärtämiseksi

• Johtajille oma verkosto, mahdollisuus 
mentoriin

• Johtaja tarvitsee työyhteisön – etenkin, 
jos joutuu luopumaan vanhasta

• Johtajan työn palkkaus ja työajanhallin-
ta – työaika määriteltävä

• Riittävästi avustavaa henkilökuntaa
• Lääkärijohtajan on itse arvostettava 

työtään, jotta muutkin arvostaisivat 
• Johtamistyön arvostusta nostettava 

lääkärikunnassa

Mitä johtajalta vaaditaan?
• Ristiriitojen sietämistä ja kykyä ratkaista 
niitä
• Oikeudenmukaisuutta, tasapuolisuutta 
ja omasta erikoisalasta irrottautumista 
• Kokonaisuuksien ymmärtämistä
• Osallistamisen taitoa
• Kykyä tiedottaa riittävästi ja sopivalla 
tavalla
• Uusia taitoja kuten henkilöstöjohtamista 
ja viestintätaitoja
• On hyväksyttävä, että kaikista ei ole 
johtajaksi – suurin osa voi oppia
• Merkittäviin johtotehtäviin valittavat 
täytyy testata

   > Vastaavaa työtä tekevien lääkä-
reiden tehtäväkohtaisen palkan tulee 
olla sama – aiheuttaa suuren harmoni-
sointitarpeen ja haastaa merkittävästi 
Lääkäriliiton yhtenäisyyttä
• Pitääkö harmonisoinnin olla maakun-
nallinen vai valtakunnallinen?
  > Enemmistön mielestä harmonisoin-
nin tulisi olla maakunnallinen valtakun-
nallisen harmonisoinnin ”jäädyttäessä” 
suurimman osan palkkatason pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella.  Tämä 
aiheuttaisi todennäköisesti merkittäviä 
rekrytointiongelmia. Jonkinlainen ”syr-
jäseutulisä” tullaan tarvitsemaan tule-
vaisuudessakin, jotta kaikkiin paikkoihin 
löytyy halukkaita lääkäreitä.

Mikä saa lääkärin innostumaan johta-
misesta?
Johtamisen teemaa vetivät Jari Hartman 
Eksotesta ja Tuula Rajaniemi Soitesta.  
He ottivat alustuksessaan ”Lääkärinä 
maakunnallisissa organisaatioissa” esiin 
ei-lääkäri -esimiesten yhteistyöhön liitty-
vät ongelmat. Lääkäreitä tulee kannustaa 
esimiestehtäviin ja miettiä, mitkä ovat 
niitä tekijöitä, jotka innostavat lääkäreitä 
johtamiseen. Se, että joutuu jättämään 
kliinisen työnsä, on selkeä hidaste. Väli-
portaan johtamisessa kliinisestä työstä 
ei tarvitse yleensä luopua, mutta puun 
ja kuoren välissä olemisessa on omat 
haasteensa.  SELY on painottanut pitkään 
johtamiskoulutuksen merkitystä. Lisäksi 
ehdotettiin selvitystä siitä, mikä on saanut 
lääkärin ryhtymään johtajaksi. Onko itse 
halunnut vai onko joutunut tai pakotettu 
ryhtymään esimieheksi? Samalla voisi 
kysyä miten on selvitty, mitä taitoja on 
tarvinnut hankkia ja innostaako yleensä 
henkilöstötaitojen kehittäminen. 
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OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ!

VAIHTOEHTO AMMATINHARJOITTAJANA TAI OMAN OSAKEYHTIÖN KAUTTA TYÖSKENTELYLLE

100 % suomalainen PlusTerveys tarjoaa joustavan 
työsuhdemallin yksityissektorilla työskentelevälle 
lääkärille. Päätät itse millä valitsemillasi yksityisten 
toimijoiden vastaanotoilla työskentelet. PlusTerveys 
hoitaa hallinnolliset asiat puolestasi. 

LISÄÄ AIKAA
ITSELLESI JA POTILAILLESI

Miten yhteenkuuluvuutta pidetään yllä 
työyhteisössä?
• Yhteismeetingit, kahvihuoneet, juhlat, 
koulutukset 
• Osallistumalla yhteisiin tilaisuuksiin
• Avoimella johtamisella  
• Hyvällä ja oikea-aikaisella viestinnällä
• Miten nuoria saadaan mukaan luotta-
musmies- ja yhdistystoimintaan?
• Yhteenkuuluvuus nähtävä myös mahdol-
lisuutena vaikuttaa

Työssäkäyntialue laajenemassa
Laajenevasta työssäkäyntialueesta alusti-
vat Risto Avela HUSista ja Hannele Heine 
TYKSistä. He vetivät tästä tulevaisuudes-
sa tärkeästä aiheesta ryhmätyön, jossa 

pohdittiin SELYn linjausta reunaehdoista, 
joilla lääkärit voisivat työskennellä eri paik-
kakunnilla sijaitsevissa saman työnantajan 
toimipisteissä. Ryhmätöissä vertailtiin eri 
alueilla jo käytössä olevia korvausmalleja, 
joissa on suuria eroja. Asiasta tarkemmin 
Hannele Heinen hallituskolumnissa. 
Kiitos kaikille innokkaasta osallistumises-
ta!

Valtuuskuntavaalit syksyllä 2018
Ja lopuksi vielä tärkeä ajankohtainen 
asia. Lääkäriliiton valtuuskuntavaalit ovat 
muutaman kuukauden kuluttua. Nyt on 
aika nostattaa vaalimielialaa ja saada 
erikoislääkärit innostumaan yhteisestä 
asiasta: erikoislääkäreiden tulevaisuu-
den työnkuvasta! Siihen liittyvät kaikki 

kokouksessa käsitellyt aiheet: palkkaus, 
työssäkäyntialueet, hyvä johtaminen, 
työajat ja tietenkin työhyvinvointi. Nämä 
asiat koskettavat meitä kaikkia työssä 
käyviä erikoislääkäreitä – ja nuorempia 
kollegoita vielä pitkään. Nyt keskustellaan 
jo mahdollisesta eläkeiän nostamisesta 
uudelleen, vaikka edellisestä muutoksesta 
ei ole pitkä aika. Siksikin luulisi vaali-in-
nostusta löytyvän. Meidän pitää tavoittaa 
koko erikoislääkärikaarti puhaltamaan 
yhteen hiileen. Tehkäämme kaikki tätä 
yhteistä työtä omalta osaltamme.
Hyvää tulevaa kesää, kerätään voimia 
syksyyn!

Kristiina Aalto
puheenjohtaja
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Erikoislääkärin 
edunvalvoja

SELY onnittelee ja kiittää pitkäaikaista val-
tuuskunnan jäsentä ja Suomen Lääkärilii-
ton valtuuskunnan puheenjohtajaa Mikko 
Pietilää uudesta tehtävästä Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilää-
kärinä. 

Uudet SELYn kunniajäsenet
SELYn valtuuskunnalla oli ilo ja kunnia 
kutsua syksyn 2017 valtuuskunnan 
kokouksessa kunniajäseniksi kollegat 
Anneli Larmon ja Heikki Pälven sekä 
SELYn asiamiehenä 1997–2007 oman 
työn ohessa toimineen lakimies Taisto 

Rautpalon. He ovat tahoillaan merkittä-
vällä tavalla työskennelleet erikoislääkäri-
kunnan hyväksi ja toimineet myös SELYn 
luottamushenkilöinä. Jo pitkän perinteen 
mukaan kunniajäsenille lahjoitetaan papy-
rukset muistoksi. Tilaisuutta juhlistettiin 
22.5.2018 illallisella.   
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