
Uusi työaikalaki ilman valta-
kunnallista Lääkärisopimus-
ta johtaa kaaokseen

SELYn hallitus toimitti 20.5.2020 kunta-
alan neuvottelijoille vakavan vetoomuksen 
uusien työ- ja virkaehtosopimusten aikaan-
saamiseksi. Vetoomuksessa todetaan, että 
vuoden alusta astuneen uuden työaikalain 
soveltaminen lääkärin työaikoihin ilman 
valtakunnallisessa Lääkärisopimuksessa 
tehtävää toisin sopimista johtaa kaaokseen, 
erityisesti päivystyksen järjestämisessä. 

Vetoomuksessa nostetaan esille myös 
sairaaloiden toisistaan varsin poikkeavat 
toimintaolosuhteet. Kaikkialla ei pystytä 
eikä ole perusteltua toteuttaa työsuojelul-
lisia työaikalain määräyksiä täysin samalla 
muotilla. 

Vetoomus löytyy www.sely.fi -suljetuilta 
sivuilta kohdassa lausunnot ja kannanotot. 

Pohjoismaisten erikoislää-
kärien neuvoston etäkoko-
uksessa Covid-19-tilanne 
nousi tärkeimmäksi aiheek-
si – jaettu huoli kirvoitti 
yhteisen kannanottoon 
tilanteesta 
Pohjoismainen erikoislääkärien neuvosto 
(NordÖl) kokoontui 16.4.2020 joka keväi-
seen vuosikokoukseen. Kokous toteutettiin 
poikkeuksellisesti Teams-sovelluksella. 
Ruotsin vuoro oli toimia kokousmaana, 
joten Sjukhusläkarna-yhdistyksen puheen-
johtaja Karin Båtelson johti keskustelua. 
Osallistujia oli Ruotsin lisäksi Norjan Norsk 
Overlegeforeningin, Tanskasta Foreningen 
af Speciallaeger sekä Suomesta SELYn 
edustajia.

Kokouksessa jokainen maa kertoi sen 
hetkisestä Covid-19 tilanteesta. Keskuste-
lut huipentuivat yhteiseen kannanottoon. 
Kannanotolla neuvosto haluaa osoittaa 
yhteisen syvän huolen maiden tilanteesta. 

Vaikka strategiat koronaviruspandemian 
hoidossa ovat erilaisia, niin kannanotossa 
todettiin haasteiden olevan samanlaisia. 
Siksi päätettiin listata epidemian hyvän 
hoidon kannalta tärkeitä asioita. 

Kannanotossa edellytetään varmistetta-
vaksi mm. seuraavia asioita: 
– Tehohoitoyksiköiden riittävä määrä ja 

toimintavarmuus.
– Myös ei-tehohoitoa vaativien covid-19 

-potilaiden riittävä hoito ja turva.
– Suojavarusteiden määrän ja laadun 

riittävyys ennaltaehkäiseviä periaatteita 
sekä WHO:n ja kansallisia määräyksiä 
noudattaen. 

– Kansallisten viranomaisten ohjaus var-
mistamaan lääkkeiden ja suojavarustei-
den riittävyys. 

– Covid-19-infektio katsotaan työperäisek-
si sairaudeksi, jos työntekijä on sairastu-
nut työssä tai työmatkalla. Todistustaak-
ka ei ole työntekijällä. 
Kannanotto kokonaisuudessaan on 

www.sely.fi -suljetuilla sivuilla kohdassa 
lausunnot ja kannanotot. 

Valtuuskuntakokous onnis-
tuu myös etäyhteyksin –
poikkeamislain puitteissa 
SELYn valtuuskunta Teams-
kokouksena

SELYn sääntömääräiseen kevätkokoukseen 
25.5.2020 osallistui 24 valtuuskunnan jäsen-
tä, joista 22 etäyhteyksin. Kokouspaikalla oli-
vat puheenjohtaja Jukka Mattila, hallituksen 
puheenjohtaja Kristiina Aalto sekä sihteeri.  
Kokoukseen osallistuivat myös SELYn halli-
tuksen jäsenet sekä Lääkäriliiton hallituksen 
puheenjohtaja Tuula Rajaniemi.  Kukaan 
kokoukseen ilmoittautunut ei jäänyt pois 
siksi, ettei teknisesti olisi saanut yhtyettä. 

Valtuuskunta merkitsi tiedoksi SELYn 
hallituksen toimintakertomuksen 2019 ja 
vahvisti tilinpäätöksen 2019 sekä myönsi 
vastuuvapauden hallitukselle.  Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi kuultiin ja käytiin 
keskustelua Lääkärisopimusneuvottelusta. 

SELYn syksyn sääntömääräinen suunnit-
telukokous on 9.12.2020 klo 17.00 Helsin-
gissä. 

Toimintakertomus 2019 löytyy www.sely.
fi -suljetuilta sivuilta.

Vasemmalla yläreunassa on puheenjohtajana toiminut Karin Båtelson ja oikealla alhaalla 
Jari Hartman Suomesta. Kuvakaappaus: Tuija Kuusmetsä
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