
Sinä työn ja perhe-elämän puristuksessa 
ruuhkavuosistasi nauttiva erikoislääkäri, 
juuri SINUN äänesi ratkaisee

Opiskeluaikoina toimit 
järjestöissä, pyrit aktiivisesti 
yhteiskuntavaikuttamaan 

ja rakentamaan maailmasta 
oikeudenmukaisempaa. Realiteetit 
rajaavat toimintamahdollisuuksia ja 
kalenterin orjuuttamana priorisointia 
oppii kantapään kautta. Kirkasotsainen 
maailmanparantaja löytää itsensä keski-
iän kynnyksellä ylitöiden, päivystysten, 
päiväkodin pihalla odottavan kurahaalarin 
ja jättimarkettien kassajonojen 
puristuksista, kuntasektorille 
kaikkensa antaneena, rättiväsyneenä. 
Intensiteetiltään vaihteleva kyynistyminen 
vaanii eri tahoilta sinkoilevien 
vaatimusten keskellä tasapainoilevaa, 
sisäänrakennettu syyllisyys tukahduttaa 
suorituspakon alta pois pyrkivän.  

Vaikuttaminen Lääkäriliiton vaaleissa 
ei todellakaan yllä hoidettavien asioiden 
listan kärkipäähän, pitäkööt paikkansa ne 
keitä se kiinnostaa, siellä se liitto on asiat 
hoitanut tähänkin asti. 

Mutta SINÄ, erikoislääkäri, sinä olet 
se, joka nahoissasi tunnet, millaisia 
sopimuksia tuleviin maakunta- ja sote-
malleihin rakennetaan. Sinä tiedät jo, 
miten rajalliset vaikutusmahdollisuudet 
yksittäisellä lääkärillä on työpaikan oloihin 

– maksetaanko pakotetusta toiseen 
toimipisteeseen liikkumisesta, palkitaanko 

osaamisesta, kannustetaanko jatkuvaan 
kouluttautumiseen, huomioidaanko 
ylitöinä raatamasi tunnit palkkakuitissa.

Erikoislääkäreitä työskentelee myös 
yksityissektorilla, valtion palveluksessa, 
yrittäjinä ja johtajina. Lääkärijohtaja 
on usein vastentahtoisesti rooliinsa 
pakotettu, harvoin kutsumuksensa 
valinnut. Lääkärit eivät halua johtajiksi 
klinikoihin, joissa valta ja vastuu eivät 
kohtaa. Tämä ei ole vastuunpakoilua vaan 
arjen realismia. Jos joudut vastaamaan 
päätöksistä, joita et ole tehnyt, ja 
työoloista, joihin et voi vaikuttaa, ei ole 
ihme, ettei pesti houkuttele. Jos joudut 
ylilääkärinä hoitamaan hallinnollisten 
töiden ohella myös kliiniset työt – ilman 
lisäkorvausta ja ilman vuorokauteen 
ilmestyviä ylimääräisiä tunteja – ei 
ihme, että tyytymättömyys kasvaa. Jos 
työnantaja osoittaa määräyksillään ja 
palkkakuitillaan johtajuusfunktioiden 
arvostuksen puutetta, pohtii 
lääkärijohtaja sietokykynsä rajoja. 
Kliinistä työtä tekevän lääkärin 
esimiehen on oltava lääkäri. Mutta 
mistä osaavia lääkärijohtajia saadaan, 
jos johtajuuskoulutusta ei riittävällä 
volyymillä ja kannustavalla taloudellisella 
insentiivillä tue työnantaja eikä verottaja? 
Muistakin ammattiryhmistä napistaan; 
kalliilla verorahoilla koulutettu eikä tee 
omaa työtään.

Lääkäri liike-elämässä, siinäkin 
jotain epäilyttävää, hävisikö parantaja 
bisnesmaailmaan? Vaan ovathan 
lääkärit kautta aikain tehneet töitä 
yrittäjinä – arvostus on seurausta 
siitä, miten asiasi hoidat, sen 

mukainen on taloudellinen korvaus, 
itse riskisi kannat. Lääkäriyrittäjien 
verotuskohtelua on puitu sosiaalisen 
median lääkäripalstoilla verottajan 
pyörtäessä oman ennakkopäätöksensä 
ja KHO:n katsottua lääkäriyrittäjän 
syyllistyvän veronkiertoon valitessaan 
verotuksellisesti edullisemman, laillisen, ja 
muilla aloilla käytetyn toimintamuodon. 
Närkästystä on herättänyt myös suurten, 
osin ulkomaisten pääomasijoittajien 
hallussa olevien, miljoonien liikevaihtoa 
pyörittävien yritysten osoittama, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin 
kohdistuva korvausrajoitus. Kun 
itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva 
lääkäri ei saa enää vapaasti päättää 
palkkionsa suuruutta, voi perustellusti 
kysyä, mikä on asiantuntijan päätäntävalta, 
missä on omalla yrittäjäriskillään 
työskentelevän autonomia? 

Erikoislääkäri ei työskentele ainoastaan 
sairaalassa. Erikoislääkärillä tulee olla 
mahdollisuus toimia johtajana, itsenäisenä 
ammatinharjoittajana ja yrittäjänä. 
Kaikissa näissä tarvitaan paitsi kollegion 
myös ammattiliiton tukea. SELY tukee 
lääkärijohtajuutta. SELY tukee lääkärin 
oikeutta toimia yrittäjänä. SELY vaatii 
lääkärille oikeutta harjoittaa ammattiaan 
oikeudenmukaisissa työskentelyoloissa.  
Erikoislääkärinä työskentelet pisimpään. 
Miten työskentelet, missä oloissa, millä 
korvauksella, ja millaisin eväin – siihen voit 
vaikuttaa. Äänestä.

Kirjoittaja harrastaa arkielämän extreme-
lajeja yrittäjyyden, yksinhuoltajuuden ja 
elinikäisen oppimisen saralla. 
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