
Lääkärien työehtosopimusneuvottelut 
alkavat tammikuussa 2020. Keskiös-
sä on työaika kahdesta syystä: uusi 

työaikalaki tulee voimaan ja Lääkäriso-
pimuksesta (LS) puuttuvat säännöllisen 
työajan määräykset. Työaikalain vaikutuk-
set lääkärien arkeen nähdään vasta uuden 
LS:n valmistuttua.  Sitä ennen ei kannata 
suunnitella muutoksia päivystyksiin.

Laillisen työnteon rajat
Työaikalaki on työntekijöitä suojeleva laki. 
Laissa säädetään muun muassa enimmäis-
työaika, jonka työnantaja saa työnteki-
jällään teettää, ja se on keskimäärin 48 
tuntia viikossa neljän kuukauden aikana. 
Jos Lääkärisopimuksessa 
sovitaan vuoden tasoittu-
misjaksosta, niin vuoden 
työmäärä voisi olla jopa 
2 304 tuntia. Aikamoinen 
määrä! Ja tuonkin ylittämi-
sestä voidaan sopia LS:ssa, 
jos ylitys johtuu sairaalas-
sa tapahtuvasta päivystyksestä. Vertailun 
vuoksi: suomalainen miespalkansaaja teki 
keskimäärin 1 699 ja naispalkansaaja 1 485 
tuntia työtä vuonna 2018 (Tilastokeskus).  

Työajan määritelmä tulee muuttumaan. 
Työaikaa on työhön käytetty aika ja aika, 
jolloin työntekijä on velvollinen olemaan 
työntekopaikalla työnantajan käytettä-
vissä. Työajasta ei ole mahdollista sopia 

toisin. Jatkossa koko työpaikkapäivystyk-
sen aika on työtä, nykyisin vain aktiivityö 
lasketaan työksi. Muutos lisää päivystävi-
en lääkärien työaikalain mukaisia työtun-
teja jonkin verran nykyisestä. 

Matka-aika ja vapaamuotoisen päivys-
tyksen varallaoloaika eivät ole työaikaa. 
Laissa velvoitetaan työnantajaa ehkäise-
mään työajan ulkopuolisen matkustami-
sen tuottamaa liiallista rasitusta, ja pitkät 
työmatkat tulee arvioida kuormitustekijä-
nä työturvallisuuslain mukaisesti. Kirjaus 
on olennainen muistaa, koska työnantaji-
en toiminta-alueiden laajentuminen lisää 
todennäköisesti työmatkoihin kuluvaa 
aikaa. Varallaoloajasta todetaan, että se 
ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän 
vapaa-ajan käyttöä.

Lepoajat estävät liiallista kuormitusta
Työaikalaki takaa työntekijöille päivittäiset 
tauot sekä vuorokausi- ja viikkolevon. 
Lähes kaikista lepoajoista voidaan sopia 

toisin LS:ssa. Ainoastaan va-
jaaksi jäävän vuorokausilevon 
korvaavaa lepoaikaa koskeva 
säädös on pakottava. Kor-
vaava lepoaika on annettava 
seuraavan vuorokausilevon 
yhteydessä tai viimeistään 14 
vuorokauden kuluessa. Näin 

vuorokausilevot tulevat lääkäreillekin työ-
rupeamien jälkeen, joko heti tai kahden 
viikon aikana. Myös viikkolevot kuuluvat 
pakettiin. 

Käytännössä vuorokausi- ja viikkolevon 
järjestäminen lääkäreille vaikuttanee 
jonkin verran päivystysvuorojen suunnit-
teluun. Viikonlopun työpaikkapäivystyksiä 
ja pitkiä vapaamuotoisen päivystyksen 

putkia jouduttaneen osin muuttamaan ja/
tai järjestämään niiden viereisille viikoille 
nykyistä enemmän vapaata. Viikkolepo 
viikonlopun päivystysvuoron jälkeisenä 
perjantaina olisi mielestäni tervetullut 
kevennys.

Lääkärisopimuksen työaikakirjauksiin 
muutoksia
Työaikalaista toisin sopiminen on keskei-
sessä asemassa tällä LS:n neuvottelukier-
roksella. On mietittävä, mistä työaikalain 
suojasta luovutaan - elämmehän aikaa, 
jossa liiallinen työkuormitus on osa usean 
erikoislääkärin arkea. Toisaalta "pakkoak-
tiivivapaan" ripottelu pitkin työviikkoa on 
kuulemieni erikoislääkäreiden mielipitei-
den perusteella huono vaihtoehto. 

Toinen kriittinen kohta LS:ssa tulee 
olemaan työaikakirjaukset. On tarpeen 
sopia lääkärityöajasta, sen säännöllisen 
osuuden sijoittamisesta ja ylityörajoista. 
Kynnys perinteisestä virka-ajasta (ma-pe 
8-16) luopumiseen on korkea. Mahdollista 
muutosta täytyy tehdä vauva-askelin ja 
hyödyntäen vapaaehtoisuutta tai käyttäen 
merkittäviä kompensaatioita. Vai voisiko 
LS:ssa olla määriteltynä kaksi lääkärityöai-
kaa, yleinen ja nykyisin useissa yhteispäi-
vystyksissä käytössä oleva ns. akuuttilää-
kärityöaika?

Erikoislääkäri, kerro mielipiteesi!
Työaikaideoille on nyt tilausta. Kerro, 
mikä pitää säilyttää nykyisellään ja mitä 
pitää ehdottomasti korjata. Lähetä 
kommenttisi Selylle ennen vuoden 
loppua osoitteeseen tuija.kuusmetsa@
sely.fi . 

Hannele Heine
SELYn hallituksen jäsen Jotain rajaa erikoislääkärin 

työntekoon?

          Työaikalain vaikutukset 
lääkärien arkeen nähdään 
vasta uuden Lääkärisopimuk-
sen valmistuttua. 

HALLITUSKOLUMNI

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti 
uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. FI/SA/0918/0253

Saxenda® liraglutidi, GLP-1-analogi. Yksi esitäytetty kynä sisältää 18 mg liraglutidia 3 ml:ssa. Käyttöaiheet: Saxenda® on tarkoitettu painon hallinnan avuksi vähäenergiaisen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden lisää-
misen rinnalla aikuisille potilaille, joiden painoindeksi (BMI) on lähtötilanteessa: 1) ≥ 30 kg/m² (lihavuus) tai 2) ≥ 27–alle 30 kg/m² (ylipaino), kun potilaalla on lisäksi vähintään yksi painoon liittyvä sairaus, kuten dysglykemia 
(diabeteksen esiaste tai tyypin 2 diabetes mellitus), kohonnut verenpaine, dyslipidemia tai obstruktiivinen uniapnea. Hoito on lopetettava 12 viikon jälkeen 3,0 mg:n vuorokausiannoksella, jos paino ei ole laskenut vähintään 
5 % lähtöpainosta. Annostus: Aloitusannos on 0,6 mg vuorokaudessa. Annosta nostetaan 3,0 mg:aan kerran vuorokaudessa 0,6 mg:n lisäyksin vähintään 1 viikon välein gastrointestinaalisen siedettävyyden parantami-
seksi. Jos annoksen suurentamista ei siedetä kahtena peräkkäisenä viikkona, tulee harkita hoidon keskeyttämistä. Yli 3,0 mg:n vuorokausiannoksia ei suositella. Valmistetta ei pidä käyttää samanaikaisesti toisen GLP-1- 
reseptoriagonistin kanssa. Kun hoito aloitetaan, harkitse samanaikaisesti annettavan insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen pienentämistä hypoglykemiariskin pienentämiseksi. Verensokerin omaseuran-
ta on välttämätöntä insuliinin tai insuliinin eritystä lisäävän lääkkeen annoksen säätämiseksi. Annosta ei tarvitse säätää iän perusteella eikä silloin, jos potilaalla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta. Annoksen 
säätämistä ei suositella, mutta valmistetta on käytettävä varoen jos potilaalla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta. Antotapa: Valmistetta ei saa pistää laskimoon tai lihakseen. Saxenda® annetaan kerran vuoro-
kaudessa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, riippumatta aterioista, ihonalaisena pistoksena vatsaan, reiteen tai olkavarteen. Pistoskohtaa ja -ajoitusta voidaan muuttaa, mutta on suositeltavaa, että Saxenda® pistetään 
suunnilleen samaan aikaan päivästä. Ei pidä sekoittaa muihin pistettäviin valmisteisiin (esim. insuliineihin). Pediatriset potilaat: Saxenda®-valmisteen turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hoidossa ei ole 
varmistettu. Vasta-aiheet: Yliherkkyys liraglutidille tai apuaineille. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Ei saa käyttää insuliinin korvikkeena diabetesta sairastaville potilaille. Diabeettista ketoasidoosia on 
ilmoitettu esiintyneen insuliinista riippuvaisilla potilailla insuliinin käytön nopean keskeyttämisen tai annoksen pienentämisen jälkeen. Liraglutidia ei suositella: 1) NYHA-luokan IV sydämen vajaatoimintapotilaille, 2) potilaille, 
joilla on tulehduksellinen suolistosairaus tai diabeettinen gastropareesi, 3) 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille, 4) potilaille, jotka käyttävät muita painonhallintavalmisteita tai joiden lihavuus on sekundääristä, 5) vaikeaa mu-
nuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Jos haimatulehdusta epäillään, lääkitys tulee keskeyttää. Jos akuutti haimatulehdus varmistuu, lääkitystä ei pidä aloittaa uudelleen. Sappikivitautia ja sappirakkotu-
lehdusta sekä kilpirauhaseen kohdistuvia haittatapahtumia on havaittu. Liraglutidia pitää käyttää varoen potilaille, joilla on kilpirauhassairaus. Lisäksi liraglutidin käytön yhteydessä on havaittu sydämen sykkeen nopeutu-
mista. GLP-1-reseptoriagonistilla hoidetuilla potilailla on raportoitu esiintyneen merkkejä ja oireita kuivumisesta. Jos potilaalla on kliinisesti merkitsevä ja pitkittynyt, nopeutunut sydämen leposyke, hoito on keskeytettävä. 
Tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla, jotka saavat liraglutidia yhdessä insuliinin ja/tai sulfonyyliurean kanssa, voi olla suurentunut hypoglykemian riski. Yhteisvaikutukset: Liraglutidi saattaa vaikuttaa suun kautta 
samanaikaisesti otettavien lääkkeiden imeytymiseen. Raskaus ja imetys: Valmistetta ei tule käyttää raskauden eikä imetyksen aikana tai jos potilas suunnittelee raskautta. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: pahoinvoin-
ti, ripuli, oksentelu, ummetus. Harvinaiset, mutta vakavat: akuutti munuaisten vajaatoiminta, munuaisten toimintahäiriö, anafylaktiset reaktiot. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä 
haittavaikutuksista: www.fimea.fi. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv): Saxenda® 6 mg/ml injektioneste, esitäytetty kynä 5 x 3 ml: 283,57 €, ei SV-korvausta. Reseptilääke. Tarkemmat tiedot: Pharmaca Fennica. 
Perustuu valmisteyhteenvetoon 06/2019. Saxenda® on Novo Nordisk A/S:n omistama tavaramerkki.
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