
Tämä otsikon sanonta taitaa olla edel-
leen ajankohtainen, vaikka maailma 
on muuttunut paljon sen syntyajois-

ta entisen Neuvostoliiton aikaan.
Valmistuttuani lääkäriksi 1980-luvulla 

työaikaa ei seurattu läheskään niin tarkasti 
kuin nykyään. Sen aikainen sanonta ”Hy-
västi HYKS kello yks” taisi päteä ainakin 
osaan erikoislääkäreistä. Omasta apu-
laislääkärityöstäni ei voinut lähteä klo 13 
kotiin, mutta usein klo 14 jälkeen alettiin 
katsella, missä vaiheessa kukin voi jättää 
työt päivystäjän vastuulle.

Sopimuksen mukainen viikoittainen 
työaika on noista ajoista lisääntynyt sai-
raaloissa 37:stä 38,25 tuntiin. 

Kellokorttikontrolli
Työnantaja on viime vuosina alkanut 
yleisesti seurata työaikaa. Luulen, että 
syynä on ollut halu saada lääkärit pysy-
mään työpaikoilla sopimuksen mukaisten 
viikkotuntien mukaisesti. Toisaalta sähköi-
sen työajan seurannan myötä aiemmin nä-
kymättömäksi ja ilman korvauksia jäänyt 
yli- tai lisätyö on saatu esiin.  

Valitettavasti sähköiset työajan seuran-

tajärjestelmät eivät aina toimi toivotusti. 
Esimerkiksi päivystysvapaiden käsittelys-
sä saatetaan tarvita käsin korjausta, jos 
samalla jaksolla on kertynyt työtunteja 
enemmän kuin on suunniteltu. Tällöin 
lääkäriltä voi jäädä palkkaa saamatta, jos 
sihteerit eivät ole huomanneet viedä kaik-
kia muutoksia palkanmaksuohjelmaan.

Viikkovapaa
Toteutumattomasta viikkovapaasta on 
yleensä oikeus saada korvaus rahana tai 
vapaana. Korvauksen saaminen saattaa 
edellyttää itse täytettyä hakemusta mene-
tetyn viikkovapaan korvaamiseksi.

Päivystyskorvaukset
Päivystyksen aikainen työ pitänee kaikkial-
la ilmoittaa työnantajalle. Kuun loppuun 
mennessä ilmoitetut päivystyskorvauk-
set tulee sopimuksen mukaan maksaa 
ilmoitusta seuraavan kuukauden loppuun 
mennessä. Työnantaja voi 
toki maksaa nopeamminkin 
tai hyväksyä myöhäisemmän 
ilmoitusajan.

Valitettavasti näidenkään 
ilmoitusten käsittely ei suju 
aina niin kuin pitäisi. Joskus 
vika on lääkärissä, joka ei ole 
jättänyt ajoissa päivystysil-
moitusta tai ei ole muistanut ilmoittaa 
pankkitilinumeroaan työnantajalle. Virhe 
voi olla myös työnantajan puolella.

Vuosiloma
Jokainen täysi työssäolokuukausi, jonka 
aikana on kertynyt vähintään 35 työtuntia 
(tai työssäolon veroista aikaa), kartuttaa 
vuosilomaa KVTESin sääntöjen mukaan. 
Yleensä tässä ei ole ongelmia, mutta 
virkavapaan aikana päivystävillä saattaa 
vuosilomapäiviä jäädä saamatta, vaikka 
aktiivityötä olisikin kuukaudessa vähintään 
35h.
Luottamus
Työskentelymme perustuu luottamuk-
seen. Potilaat luottavat, että teemme 
parhaamme heidän vuokseen. Työnantaja 
luottaa, että teemme annetut tehtävät. 
Me lääkärit luotamme, että työnantaja 
täyttää velvollisuutensa meitä kohtaan.

Kontrolli
Koska kaikki ei aina mene ihan nappiin, on 
itse kunkin meistä syytä tarkistaa palkka-
kuitista, että palkan eri osat ovat erittelys-

sä oikein eikä palkasta ole 
pidätetty mitään ylimää-
räistä.

Samalla on hyvä varmis-
taa kertyneiden vuosilo-
mapäivien määrä. 

Jos herää epäily 
virheestä tai vaikka vain 
kysymys, miten jokin 

palkanosa on laskettu tai mihin jokin 
summa perustuu, on syytä ottaa yhteyttä 
palkkatoimistoon tai esimieheen ja kysyä 

Risto Avela
Pääluottamusmies, HUS
SELYn valtuuskunnan jäsen

Luottamus hyvä,  
kontrolli paras

          Toisaalta sähköisen 
työajan seurannan myötä 
aiemmin näkymättömäksi ja 
ilman korvauksia jäänyt yli- 
tai lisätyö on saatu esiin.

MIKÄ LUOTTAMUSMIESTÄ HUOLESTUTTAA?
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perusteluja. Monesti tämä riittää ja 
mahdollinen virhe korjataan tai epäsel-
vyydelle löytyy selitys.

Mikäli saatu selvitys ei tyydytä, epäi-
lyttää tai haluat saada vahvistuksen, 
ota yhteys luottamusmieheen. Luot-
tamusmies voi tarvittaessa neuvotella 
epäselväksi jääneestä kohdasta työnan-
tajan kanssa, jos siihen ei löydy muuta 
ratkaisua. 

Usein pelkkä pääluottamusmiehen 
näkemys saa asian selvittelyyn vauhtia, 
vaikka emme mekään ihmeitä voida 
tehdä.

Parasta on siis kontrolloida, että saat 
sen, mitä sinulle kuuluu!
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