
SELY-seminaari

Jo perinteeksi tullut SELYn hallinnon koulutusilta pidettiin viime syksynä 
Lääkäritalossa. Paikalla oli sekä erikoislääkäreitä ja että erikoistuvia kolle-
goita. Puhetta riitti, yleisön osallistuessa aktiivisesti keskusteluun.

Aiheena olivat terveydenhuollon 
uudistusten mukanaan tuomat 
muutokset erikoislääkärin työhön.  

Illan kuluessa vakuututtiin siitä, että ter-
veydenhuollon muutos ja uudistus etenee 
ilman soteakin. Tästä on jo näyttönä usei-
den paikallisten terveyden- ja sosiaalihuol-
lon kuntayhtymien syntyminen. Lisäksi 
lainsäädäntö uudistuu terveydenhuoltoa 
ja työaikoja koskevilta osiltaan. Lääkärien 
työntekemisen ympäristö muuttuu, joten 
työehtojakin on päivitettävä.

Siun soten ensimmäinen vuosi
Siun soten kehittämisjohtajana toiminut 
Anu Niemi kertoi kokemuksia 1.1.2017 
aloittaneen Siun Soten (Pohjois-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhty-
mä) ensimmäisestä toimintavuodesta. 
Siun soten alueella asuu 166 000 asukas-
ta. Alueella on Pohjois-Karjalan keskus-
sairaala (Joensuu) ja 22 terveysasemaa. 
Siun sotessa on 7 700 työntekijää, joista 
lääkäreitä reilut 400. 

Alueella on ollut yhdessä tekemisen 
historiaa jo ennen Siun sotea: yhteis-
päivystys, laboratorio, kuvantaminen, 
lääkehuolto, kehitysvammahuolto, terve-
ydenhuollon tietojärjestelmä, jalkautuvaa 
erikoissairaanhoitoa. Näistä huolimatta 
muutos toi mukanaan eri ammattiryh-
mien (lääkärit, sairaanhoitajat, fysiotera-
peutit, lähihoitajat, osastonsihteerit jne.) 

työnjaon tarkastelua ja tehtävien siirtoja. 
On pilotoitu työvuorosuunnittelua, jonka 
pohjana on palvelujen kysyntä ja sitä 
vastaavat henkilöstömäärät. 

Niemen mukaan jo ensimmäisen 
toimintavuoden aikana muutos alkoi 
yhtenäistää sote-palveluiden saata-
vuutta ja laatua. Erityisesti tämä näkyi 
mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä 
kuntoutuksessa, joista tehtiin yksi koko-
naisuus. Palliatiivisen hoidon ja lonkka-
murtumapotilaan hoidon kokonaisuuksia 
alettiin toteuttaa ilman palvelualuerajoja. 
Yhteinen reaaliaikainen tieto koko alueen 
erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon vuodeosastojen täyttöasteesta 
saatiin käyttöön. Lääkärin työssä näkyvä 
muutos oli erikoissairaanhoidon ja perus-
terveydenhuollon rajapinnan häipyminen 
ja lääkärien työnkierron helpottuminen. 
Kaikki lääkärit toimivat Siun sotessa 
saman työnjohdon alla.

Onko pienestä lääkärikeskuksesta 
soten palvelutuottajaksi?
Tamperelaisen Johanneksen klinikan 
johtava lääkäri Jukka Heinijoki esitti näkö-
kulmia pienen toimijan mahdollisuuksista 
toimia sotessa. Hän näki yhdeksi vaihto-
ehdoksi jättäytymisen soten ulkopuoli-
seksi yksityiseksi toimijaksi. Tällöin pitäisi 
omien vahvuuksiensa kehittämisen ja 
profiloimisen kautta erottua isosta jou-

kosta ja näin löytää oma markkinarakonsa. 
Pienet lääkärikeskukset voisivat myös 
verkostoitua yhteen soten ulkopuolisina 
toimijoina.

Mikäli pieni lääkärikeskus harkitsee 
sote-toimijaksi ryhtymistä, saattaa 
edessä olla monta kysymysmerkkiä, pohti 
Heinijoki. On epäselvää, miten yksityi-
set sote-keskukset valittaisiin ja mitä 
niiltä vaadittaisiin. Esimerkiksi edellytys 
laajoista erikoislääkäripalveluista sulkisi 
pienimmät lääkärikeskukset ulos sote-
toiminnasta tai pakottaisi ne yhteisyrittä-
miseen muiden lääkärikeskusten kanssa. 
Suunniteltu kapitaatiokorvaus saattaa 
suosia suuria tuottajia ja jopa estää pieniä 
ryhtymästä palveluntuottajaksi taloudel-
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lisen riskin takia. Pienet eivät voi myydä 
palveluitaan tappiolla pitkään saavuttaak-
seen markkina-aseman. Heinijoki arvioi 
palvelusetelituottajaksi ryhtymisen olevan 
pienelle lääkärikeskukselle todennäköises-
ti edellistä turvallisempi vaihtoehto.

Tekeekö Lääkäriliitto mitään?
Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja 
Heikki Pärnänen kertoi lääkärisopimuksen 
uudistamisesta. Projekti lähti alkujaan liik-
keelle soten tulosta ja tarpeesta rakentaa 
kannustava palkkausjärjestelmä erikois-
lääkärin työuralle. Tavoitteena oli yhdistää 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon lääkäreiden palkat, huomioida 
työnteon muuttuminen ja perustyöajan 
uudenlainen sijoittuminen sekä tehdä 
järjestelmästä osaamista ja suoriutumista 
palkitseva. Yksi hahmotel-
ma on ollut kymmenpor-
tainen palkkajärjestelmä, 
jossa palkka kasvaa uran 
edetessä ja vaatimusten 
lisääntyessä.

Työaikalain uudistus tulee 
johtamaan muutoksiin Lääkärisopimuk-
sen työaikamääräyksissä. Päivystämiseen 
liittyvät pitkät työrupeamat ja suuret 
työsidonnaisuudet saattavat olla jatkos-
sa lainvastaisia, joten sopimusta täytyy 
uudistaa. 

Soten tai jo muodostettujen laajojen 

kuntayhtymien myötä lääkäreiden työs-
säkäyntialueet kasvavat. Työmatka-aikaa 
ei lueta työajaksi, mutta pidentyneestä 
työsidonnaisuusajasta on oikeutettua 
vaatia korvausta. Pärnänen esitti kolme 
mahdollista mallia korvauksen maksa-
miseen: 1. Korotettu tehtäväkohtainen 
palkka, jos työntekopaikkoja on kaksi tai 
useampia. 2. Matkustusajan korvaaminen 
sovitulla palkkiolla. 3. Erillinen “könttäkor-
vaus” muualla kuin varsinaisessa työnte-
kopaikassa tehdyistä työpäivistä.

Esimerkkejä elävästä elämästä: 
iltatyö Hyvinkäällä ja paikallisia 
sopimuksia Varsinais-Suomessa
Anestesialääkäri ja pääluottamusmies 
Elina Riihioja kertoi, miten Hyvinkään 
sairaalassa jouduttiin ottamaan käyttöön 

iltatyö leikkaussaleissa 
remontin vuoksi. Tilanteen 
ratkaisusta neuvoteltiin 
ja saavutettiin kaikkia tyy-
dyttävä ratkaisu. Iltatyötä 
klo 16-20 tehtiin neljänä 
iltana viikossa kolmessa 

salissa. Pääosa lisäkorvauksista lääkäreil-
le annettiin aikana. Kahdesta illasta sai 
yhden päivän palkallista vapaata. Lisäksi 
maksettiin KVTES:n mukaiset iltakorva-
ukset klo 18-20 välisestä ajasta. Edelleen 
sovittiin, että jos työaika venyy yli klo 20, 
maksetaan tältä ajalta päivystyskorvaus. 

Korvauskokonaisuus oli Lääkäriliiton 
hyväksymä.

Anestesialääkäri ja pääluottamusmies 
Hannele Heine Tyksistä esitteli Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) 
käytössä olevia paikallisia sopimuksia 
liittyen työskentelyyn useissa työpisteissä. 
Kaikkien sopimusten käyttö perustuu 
osallistuvien lääkärien vapaaehtoisuuteen. 

Sairaanhoitopiirissä on tehty jo useita 
vuosia sitten uudistus, jossa kaikki piirin 
sairaalat liitettiin yhteen, muodostui 
vain yksi Tyks ja sille neljä toimipistettä 
(Turku, Salo, Loimaa ja Uusikaupun-
ki). Tästä johtuen kymmenet lääkärit 
työskentelevät säännöllisesti kahdessa 
toisistaan yli 50 km etäisyydellä olevassa 
työntekopaikassa, ja tarkoitusta varten on 
tehty paikallinen sopimus lähipalveluista. 
Tällaisissa tapauksissa lääkäreille makse-
taan korotettua tehtäväkohtaista palkkaa, 

Heikki Pärnänen.

Elina Riihoja.

          Lääkärien työntekemisen 
ympäristö muuttuu, joten 
työehtojakin on päivitettävä.
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korotus määräytyy viikoittaisten matka-
päivien lukumäärän mukaan. Lisäksi mat-
kakulut korvataan. Lähipalvelusopimus on 
mahdollistanut lääkäreiden liikkumisen 
työpisteiden välillä, korvaus kompensoi 
lisääntynyttä työsidonnaisuusaikaa.

Loimaan ja Vakka-Suomen sairaalasta 
loppui sisätautien päivystys edellä maini-
tun organisaatiouudistuksen yhteydessä. 
Vuodeosastoilla olevien potilaiden hoito 
vaatii kuitenkin lääkärinkierron lauantaisin 

ja sunnuntaisin. Näistä viikonloppukier-
roista tehtiin paikallinen sopimus, jossa 
kierrosta maksetaan kaikille sairaanhoito-
piirin sisätautilääkäreille “könttäkorvaus”, 
lisäksi korvataan matkakulut. Viikonlopun 
aikana kiertäneellä lääkärillä ei ole muuta 
hoitovastuuta potilaista. Sopimus toimii ja 
viikonloppukierrot hoituvat.

Salon sairaalaan jäi organisaatiouudis-
tuksen jälkeen yhteispäivystyksen lisäksi 
vapaamuotoiset kirurgian, sisätautien ja 

anestesian päivystykset, joiden aktiivityö-
aika on melko pieni. Salon sairaalassa on 
niin vähän lääkäreitä, että kattavan päi-
vystyksen järjestäminen ei onnistu heidän 
voimin. Päivystyksestä on tehty paikalli-
nen sopimus, joka takaa varmasti tietyn 
korvauksen päivystyskerrasta riippumatta 
aktiivityön määrästä Salon ulkopuolisille 
lääkäreille. Apuja päivystämiseen on saatu 
sopimuksen avulla.

Neljäntenä paikallisena sopimuksena 
Heine esitteli toisen sairaanhoitopiirin 
puolelle ulottuvan sopimuksen.  Tarve 
syntyi erikoislääkäripulasta Satakunnan 
keskussairaalassa. VSSHP:n lääkäri voi 
työskennellä 1-2 päivää viikossa Satakun-
nan sairaanhoitopiirissä ja on loppuosan 
viikosta töissä Tyksissä. Palkanmaksu 
tapahtuu Tyksin kautta. Satakunnan 
keskussairaalassa tehdyistä työpäivistä 
maksetaan päiväkohtainen lisäkorvaus 
normaalin palkan päälle. Matka- ja majoi-
tuskulut korvataan tai vaihtoehtoisesti 
järjestetään majoitus. Vain muutamat 
lääkärit ovat työskennelleet tällä sopimuk-
sella.

Seuraava SELY-seminaari on jo kehitteil-
lä. Seuraa ilmoituksia, syksyllä puhutaan 
taas!

Hannele Heine ja Ritja Savolainen.
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