
Margaret Thatcherin aikaan The 
Guardian -lehdessä julkaistiin 
luottamusmiehen saamaa pa-

lautetta luonnehtiva vitsi. ”Pääluottamus-
mies: Tästä lähtien palkat tuplaantuvat, 
kesälomaa on kaksitoistaviikkoa ja töitä 
tehdään vain perjantaisin.” Ääni salista: 

”Every f***ing Friday!!!”
Viime vuodet ovat olleet niukan an-

siokehityksen ja kiky-sopimusten aikaa 
eikä reaaliansiota nostavaa jakovaraa 
ole juurikaan ollut.  Pitkän tauon jälkeen 
järjestelyvaralla on mahdollisuus kaventaa 
kehittyneitä palkkaeroja. Ansiokehitys on 
ollut pitkään riippuvainen erityisesti yksit-
täisen lääkärin omasta kyvystä arvottaa 
osaamisensa tasoa työnantajan suuntaan. 
Menettely ei välttämättä palkitse pitkään 
uurastanutta erikoislääkäriä ja on varmas-
ti aiheuttanut mielipahaa ja kasannut hiiliä 
edunvalvonnan edusmiehen pään päälle.

Ajatus lääkäristä mikroyrittäjänä, jolla 
olisi vapaa mahdollisuus tarjota palve-
lujaan ja arvottaa osaamistaan, tuntuu 
julkisen sektorin edunvalvojan koke-
musmaailmassa vielä kaukaiselta. Tosin 
työnantajan tekemät erikoissairaanhoidon 
palvelujen ulkoistukset ovat jo tätä päivää. 

Ostopalvelujen avulla tyydytetyt resurssi-
vajeet ylittävät kustannuksiltaan moniker-
taisesti viranhaltijoilla teetetyn virkatyön 
tai paikallisesti sovitun lisätyön.

Työajan seuranta on nykytyön käsittee-
nä niin last season, mutta siitä huolimatta 
jatkuvan edunvalvonnallisen keskustelun 
aiheena. Työajan seurantaan liittyy myös 
säännöllisen työajan levittäminen klo 
16 jälkeen – haasteena on 
vastata paineisiin niin työaika-
lain, sairaalasuunnittelun kuin 
markkinoiden suunnalta.  Eh-
käpä osaa meistä tulisi myös 
suojella työpaikalta työhyvin-
vointinäkökulmasta.  

Edunvalvonnallisesti ter-
veysyritysten toimista välit-
tynyt kuva ei ole yksinomaan 
ruusun hohtoinen, ainakaan 
yksittäisen kollegan kannalta. Laajojen 
ulkoistettujen sote-yksiköiden lääkäri-
en edunvalvonnasta puuttuvat kattava 
työehtosopimusmalli ja luottamusmiehet. 
Tavoitteita tällä saralla on niin SELYllä kuin 
Lääkäriliitolla.  Yksityispuolen asioiden 
edunvalvontaan keskittyvä Lääkäriliiton 
jaos aloitti toimintansa vuoden alussa.

Julkisen erikoissairaanhoidon keskittä-
minen on haastanut kollegiaalisuutta ja 
vaikuttanut erikoislääkärien saatavuuteen.  
Selvittelyssä oleva yhteistyön tiivistä-
minen Tays-erva-alueella aiheuttanee 
lisääntyviä yt-neuvotteluja työskentely-
paikan määrittämiseksi ja työmatkoihin 
käytetyn ajan korvaamiseksi. Keskittämi-

nen ja toisaalta palveluiden tasapuolinen 
saatavuus on vaikea toteuttaa niin, että 
oltaisiin kaikkien osapuolten suhteen 
win-win tilanteessa.  Muutoksen puhurit 
ovat voimistumassa muillakin erityisvas-
tuualueilla.

Luottamusmiehen merkitys korostuu 
muutoksessa. Jäsenistön etujen valvomi-
nen ei keskity vain ansiokehitykseen vaan 

koko työelämän kirjoon.  
Luottamusmies on tulkki 
edustettavan ja työanta-
jan välillä. Kuuntelemisen 
taitoa tarvitaan. Luotta-
musmiestoiminnassa on 
kyse neuvottelemisesta 

– voittojen sijaan saadaan 
useimmiten laiha sopu. 

Ehkäpä aiemmin kuin 
arvaammekaan lääkä-

riluottamusmies esittää neuvottelujen 
jälkeen syntynyttä paikallista, miljoona-
piirin työehtoja määrittelevää sopimusta: 

”Erikoislääkärin palkkakehitys taataan koko 
työuran ajan.  Kaikille on sovittu toimi-
pisteet ja siirtymäehdot korvauksineen 
työskenneltäessä sovitun toimipisteen 
ulkopuolella. Siirtymät hyvitetään palkal-
lisena vapaana. Viikkotyöajan sijoittelu 
klo 16 jälkeen on sovittu korvattavaksi 
kaksinkertaisena klo 20 asti. ”

Erikoislääkäri, lähde luottamusmiestoi-
mintaan – JUKOn luottamusmiesvaalit 
käydään tänä keväänä! 
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Edunvalvojana – minustako 
luottamusmies?

          Ajatus lääkäristä mik-
royrittäjänä, jolla olisi vapaa 
mahdollisuus tarjota palvelu-
jaan ja arvottaa osaamistaan, 
tuntuu julkisen sektorin edun-
valvojan kokemusmaailmassa 
vielä kaukaiselta.
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