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Uutisia

Parempaa odotellessa

	 Virkaehtosopimus	päättyy	muutaman	kuukauden	
kuluttua,	mutta	neuvottelut	osapuolten	välillä	eivät	ole	
vielä	käynnissä.	Kesä	taitaa	mennä	pelinavausta	odotellessa	
–	ellei	sitten	Kuntatyönantaja	yllätä	heinähelteillä.

On varmaa, että kuntasektorille 
on tulossa tiukka vääntö ennen 

kuin uudet sopimukset on hyväksyt-
ty. Hoitajat odottavat vaalilupausten 
lunastamista, samoin useimmat muut 
kuntien palkolliset. Lääkäreiden sopi-
musneuvotteluissa on löydettävä rat-
kaisu EML-kompensaatioon. Asialis-
talla ovat myös työaika- ja päivystys-
kysymykset. 

Lääkäriliiton valtuuskunta pohti 
neuvottelutavoitteitaan kevätkoko-
uksessaan toukokuussa.

Tällä kierroksella palkankorotus-
ten painopiste päätettiin asettaa eri-
koistuvien lääkäreiden peruspalk-
kaan, joka ei ole viime vuosina py-
synyt yleisen ansiokehityksen vauh-
dissa. Erikoislääkäreiden keskimää-
räinen ansiotaso on noussut lähinnä 
paikallisten ratkaisujen seuraukse-
na, joten tehtäväkohtaisissa palkois-
sa on suuria eroja eri sairaaloiden ja 
sairaanhoitopiirien välillä. Erikoislää-
kärin palkka ei vastaa läheskään aina 
koulutusta eikä työn vaativuutta. Tu-
leville kierroksille riittää siis varmas-
ti haasteita, jos kuntasektori haluaa 
pysyä mukana kilpailussa parhaasta 
työvoimasta!

EML-kompensaatiosta 
periaateratkaisu valtuuskunnassa

Valtuuskunnan kevätkokouksessa 
käsiteltiin perusteellisesti myös EML-
kysymystä. Työnantaja siirtäisi mielel-
lään ratkaisun paikalliselle tasolle, mi-
kä ei innostanut valtuuskuntaa. Suu-
rin ongelma tällä hetkellä on se, että 
kukaan ei tiedä, mikä on lopullinen 
EML-ratkaisuun käytettävissä oleva 
rahasumma. Valtuuskunnassa tehtiin 
kuitenkin periaateratkaisu kompen-
saation toteuttamisesta. Enemmistön 
näkemys oli, että osa kompensaati-
osta on suunnattava niille lääkäreil-
le, jotka ovat hoitaneet EML-potilai-
ta. Loput käytettävissä olevasta sum-
masta päätettiin jakaa tasan kaikille 
sairaalaerikoisaloille. Valtuuskunnan 
anestesiologi- ja silmälääkärijäsenet 
olisivat halunneet painottaa EML-

alojen osuutta, mutta he jäivät vä-
hemmistöksi.

EML-asia oli esillä myös alaosas-
ton kevätkokouksessa Jyväskyläs-
sä. Anestesialääkäreille EML-palkki-
oilla on suuri merkitys, koska heidän 
osuutensa EML-korvausten koko-
naissummasta on merkittävä (24  % 
vuonna 2003). EML-potilaiden mää-
rä vaihtelee sairaaloittain. Muutamis-
sa paikoissa EML-korvausten osuus 
anestesiologin peruspalkasta voi olla 
jopa 25  %, mitä ei voi jättää huomi-
oimatta, kun tehdään lopullisia pää-
töksiä kompensaation toteuttamises-
ta.

Työaikakysymyksistä valtuuskunta 
oli pitkälle yksimielinen. Kaikkein ras-
kaimpia päivystysrupeamia on lyhen-
nettävä, mutta työaikakorvauksia on 
muokattava muuttuvien työaikajär-
jestelyiden mukaisiksi. Yötyötä tuli-
si vähentää edelleen, joten yöaikana 
tulisi tehdä ainoastaan potilaan hen-
gen ja terveyden kannalta välttämät-
tömiä toimenpiteitä.

Alaosasto ja SAY yhteistyössä

Kollega Kari Pullisen alaosastolle te-
kemän aloitteen seurauksena SAY 
toteutti jäsenistölleen anonyymin 
sähköpostikyselyn, jonka tarkoituk-
sena on selvittää yksityissektorilla 
käytössä olevia anestesialääkärin toi-
menpidepalkkioita. Eräissä toimen-
pideyksiköissä anestesialääkäreiden 
nettoansiot ovat laskeneet, koska lai-

tososuuksia on nostettu ilman palk-
kiokorotuksia. Toivottavasti mahdol-
lisimman moni yksityissektorilla pää- 
tai sivutoimisesti toimiva anestesia-
kollega on vastannut kyselyyn, jon-
ka tuloksista voi olla hyötyä tulevissa 
palkkioneuvotteluissa.

Alaosaston kevätkokouksessa kä-
siteltiin myös Lääkäriliiton erityispäte-
vyys- ja tiedekuntien lisäkoulutusoh-
jelmien tilannetta. On käynyt ilmi, et-
tä esimerkiksi tehohoitolääketieteen 
lisäkoulutusohjelmien vaatimukset 
poikkeavat toisistaan eri tiedekunnis-
sa. Ainoastaan Oulun yliopiston te-
hohoitolääketieteen lisäkoulutusoh-
jelmassa hyväksytään keskussairaa-
lapalvelua yksi vuosi edellyttäen, et-
tä kouluttajalla on tehohoitolääketie-
teen lisäkoulutus tai erityispätevyys. 
Kuopion, Helsingin ja Turun yliopis-
tot eivät hyväksy keskussairaalapal-
velua lainkaan, mikä asettaa keskus-
sairaaloissa toimivat kollegat eriar-
voiseen asemaan. Kevätkokouksessa 
sovittiin, että sekä alaosasto että SAY 
pyrkivät molemmat vaikuttamaan 
siihen, että tiedekuntien lisäkoulu-
tusohjelmista saadaan valtakunnalli-
sesti yhtenäisiä.

Ollaan kuulolla ja kerätään voimia

Edessä on mielenkiintoinen loppuke-
sä ja syksy. Olkaa kuulolla ja seurat-
kaa tilannetta. Viimeistään siinä vai-
heessa meitä kaikkia tarvitaan, kun 
KT nostaa pöytään perinteisen vuo-
rotyökorttinsa…! Nauttikaa kesäpäi-
vistä ja kerätkää voimia syksyn pitkiä 
pimeitä ja uusia koitoksia varten! 

Kesäterveisin alaosaston johtokunnan 
puolesta, Johanna Tuukkanen, 

SLL:n Suomen Anestesiologit alaosaston 
sihteeri, johanna.tuukkanen@fimnet.fi

KUTSU Seniorikillan syysretkelle
Seniorikilta tekee jo traditioksi muodostuneen syysretken 3.–
4.10.2007 Tuohilammelle. Bussi lähtee 3.10.2007 klo 14 Rautatie-
ntorilta Fenniaa vastapäätä. Ohjelmassa on mm. Riitta Jouppilan kat-
saus synnytysanalgesian vaiheista Suomessa ja erikoistuvien aneste-
sialääkäreiden puheenvuoro. Aikaa on varattu myös seurusteluun, 
saunomiseen ja luonnossa liikkumiseen. Tilaisuuden isäntä on Jaakko 
Lehtonen Orionilta. Tarkennettu ohjelma lähetetään elo–syyskuus-
sa kiltalaisille. Ilmoittautumiset killan sihteerille, Ulla Aromaalle, ul-
la.aromaa@fimnet.fi 15.9.2007 mennessä. Tervetuloa mukaan! 
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