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Päätoimittajalta

Mediasta poimittua

Markku Hynynen

Lääkäriliiton 1.2.2001 jättämä työtaistelu
varoitus näyttää kirvoittaneen kirjoittelua
julkisen sanan piirissä. Otan tässä esille

kaksi esimerkkiä. Ensimmäisessä asioita käsitel-
lään lääkäreille myönteisestä ja ymmärtävästä nä-
kökulmasta. Helsingin Sanomien kolumnisti
Antti Blåfield kirjoitti pitkälle koulutettujen vir-
kamiesten muuttumisesta nykyajan valkokaulus-
kurjalistoksi (1). Kirjoitus osui niin naulan kan-
taan, että sitä on syytä siteerata pitempikin pät-
kä. Näin siis Blåfield kirjoittaa: ”On valvomista
ja valvomista. Kun paperitehtaan valvomossa is-
tuva paperikoneen hoitaja huokaa, miten saisi ajan
kulumaan, sairaalan akuuttipäivystyksessä pie-
nemmällä tuntipalkalla päivät ja yöt putkeen työs-
kentelevä lääkäri miettii, miten aika kaikkeen riit-
täisi.” Ja Blåfield jatkaa: ”Pitkälle koulutettujen
virkamiesten, kuten lääkäreiden… palkkataso suh-
teessa yhteiskunnan muuhun palkkatasoon on
radikaalisti huonontunut.” ”Ne virkamiehet, jotka
voivat, pakenevat yksityisen työnantajan palveluk-
sen: työ on miellyttävämpää ja palkka parempi.”
”Millainen on julkinen terveydenhuolto, jossa työ-
motivaatio on kadonnut ja katkeruus kasvaa?”
”Virkamiesten palkat kertovat, miten paljon yh-
teiskunta kansalaistensa perusoikeuksia arvostaa.”

Toisessa kirjoituksessa on neutraalimpi sävy ja
lääkäreiden työtaisteluvaroituksen yhteydessä esil-
le nostamia epäkohtia ja parannusehdotuksia ei
käsitellä lainkaan. Ilta-Sanomien pääkirjoituksen
otsikko oli hiljattain ”Lääkäripula pahenee lähi-
vuosina” (2). Pääkirjoituksen stimuloinut tieto on
peräisin Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Vuosit-
tain valmistuvien lääkärien määrän odotetaan
parin vuoden kuluessa putoavan vuosittain eläk-
keelle jäävien määrää pienemmäksi. Syyksi lääkä-

ripulan pahenemiseen esitetään pääkirjoitukses-
sa lääkärikoulutuksen aloituspaikkojen rankka
karsiminen viime vuosikymmenellä. Tähän on
todettava, että osa-aikaeläkkeen suosiota lääkäri-
en keskuudessa ei kai kukaan osannut ennustaa
aikanaan. Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa tarjo-
taan lääkkeeksi lääkäripulaan koulutusmäärien
nostamista ja entisen Neuvostoliiton alueelta tul-
leitten lääkäreiden laillistamisen helpottamista.
Voisiko lääkkeenä olla kuitenkin myös lääkärin
ammatin, ennen kaikkea julkisella sektorilla ole-
vien tehtävien tekeminen houkuttelevammiksi
kuin ne nykyään tuntuu monien mielestä olevan.
Houkuttelevuuden lisääminen toki maksaisi –
työn jakamisena (=lisättyinä virkoina) ja palkko-
jen korottamisena. Antti Blåfield kirjoittaa kolum-
nissaan: ”Virkamiesten palkkoja ei voida olennai-
sesti nostaa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos
virkamiesten palkkatasoa nostettaisiin, se ajaisi
kuntien ja valtion taloudet kriisiin. Ja jos virka-
miesten palkkatasoa nostettaisiin, se ajaisi tulo-
poliittisen järjestelmän kriisiin.” ”Tulopoliittinen
neuvottelukoneisto on… jättiläismäinen savutet-
tujen etujen verkko” (1). Milloinkaan ei siis ole
”oikea aika” nostaa lääkärien palkkoja. Niinpä niin
– pääministeri Paavo Lipponen totesikin TV1:n
pääuutislähetyksessä 17.2.2001, että lääkäreiden-
kin olisi tultava tuporuotuun.

Julkisen terveydenhuollon alasajo alkoi laman
myötä viime vuosikymmenen alussa, mutta la-
man väistyttyä muualta ”hihna jäi päälle” tervey-
denhuollossa. Kymmenessä vuodessa terveyden-
huollon tuottavuus on noussut useita kymmeniä
prosentteja. Viimeisimmät tiedot kertovat, että
terveydenhuoltoon käytetään Suomessa 6.8 %
bruttokansantuotteesta. Luku on EU:n alhaisim-
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pia. Meno alkaa jo monia hirvittää. Tuottavuu-
den kasvu on tunnettu jo kauan terveydenhuol-
lon työntekijöiden keskuudessa lisääntyneenä
uupumisena ja kyllästymisenä sekä siirtymisenä
julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puo-
lelle tai ulkomaille. Sairaaloita vaivaa erikoislää-
käripula, lääkäripula uhkaa paheta ja vapaina ole-
viin virkoihin on vaikeata saada päteviä hakijoita.
Kun työtä on enemmän kuin työtä tekeviä, alkaa
palkkakin jurppia, vaikka olisi kuinka haastava ja
mielenkiintoinen työ. Ongelma on tuttu myös
omalla erikoisalallamme. Jotain ”tarttis tehrä”.

Lääkäriliiton tavoite annetun työtaisteluvaroi-
tuksen myötä on nostaa kuntasektorilla työsken-
televien lääkärien peruspalkka pohjoismaiselle
tasolle (3). Tämä tarkoittaa 20 prosentin koro-
tusta säännöllisen työajan ansioihin. Tavoitteena
on myös saada muutoksia yhä kiristyneisiin työ-
olosuhteisiin ja vähentää päivystyksen rasitusta,
jotta lääkärien pako julkiselta sektorilta voidaan
pysäyttää. Tätä kirjoittaessani ei ole tietoa, miten
asiat lakon suhteen ovat kirjoitukseni ilmestyessä
FINNANESTin paperiversiossa aikanaan, mutta
jotenkin minulla on sellainen ”hytinä”, että pa-
luuta vanhaan ei enää ole. Voin hyvinkin olla kat-
kerasti väärässä, mutta jotakin kertoo sekin, että
paikallisia sopimuksia lääkärien palkkatason tar-
kistamiseksi ja virkamäärien lisäämiseksi on sol-
mittu jo ennen mahdollista lakkoa. Oman eri-
koisalamme kollegoja koskevia paikallisia sopi-
muksia on syntynyt ainakin Turussa, Seinäjoella,
Kuopiossa ja Uudellamaalla (HUS:n alueella).
Parhaiten tunnen HUS:n piirissä aikaan saadun
sopimuksen, jota ”väännettiin” monta kuukautta
ns. dosenttiliikkeen masinoimana. Sopimus nou-
datellee palkkojen osalta suurelta osin turkulais-

ten aikanaan neuvottelemaa sopimusta, joskaan
ei identtisesti. Toisin kuin Turussa, HUS:n sopi-
mus ei koske virkojen määriä. HUS-sopimus on
tarkoitus astua voimaan 1.3.2001 alkaen varauk-
sella, että ”ehdotus toteutetaan, kun lääkärien
valtakunnallisesta palkkaratkaisusta on sovittu”.
Joka tapauksessa siirtymävaiheeksi on sovittu
2001-2003. Vuoden 2003 aikana kaikkiin lää-
käriryhmiin pitäisi soveltaa sopimusta. Sopimuk-
sessa on selvät säännöt palkkahinnoittelusta, palk-
kaporrastuksesta ja pätevyyslisistä. Sopimus ei
kuitenkaan ratkaise esimerkiksi päivystyksen ra-
situkseen liittyviä ongelmia.

Lopuksi muutama sana FINNANESTin asi-
oista. Netti-FINNANEST on nyt siis avattu
(www.fimnet.fi/finnanest). Toisaalla lehden tässä
numerossa on nettitoimittajan ilmoittama tark-
ka luku lehden kotisivuilla vierailleista (s. 206).
Luku merkitsee hyvää alkua netti-FINNANES-
Tille . Toivon mahdollisimman monen vieraile-
van sivuilla ja löytävän FINNANESTin sähköi-
sestä versiosta välineen tiedonhakuun, tenttiin val-
mistautumiseen tai keskusteluun. Oikein hyvää
kevättalvea kaikille lehden lukijoille!
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