Liitossa

OSALLA
YKSITYISLÄÄKÄREISTÄ
PULAA POTILAISTA
Viidennes yksityisvastaanottojen erikoislääkäreistä kertoo,
ettei potilaita ole tarpeeksi. Erityisesti kirurgit ehtisivät hoitaa
enemmän potilaita.

Y

ksityisvastaanottojen erikoislääkäreistä 18 % toi
esiin huolta, ettei potilaita ole riittävästi. Vuonna
2009 osuus oli 7 %. Jopa
kolmanneksella kirurgeista ei ole riittävästi
potilaita. Muista erikoisaloista korva-,
nenä- ja kurkkutautien (24 %) ja sisätautien alojen (20 %) lääkäreillä on
vajausta potilaista. Sairaanhoitopiireistä erityisesti Varsinais-Suomen (31 %)
ja Helsingin ja Uudenmaan lääkärit

(19 %) voisivat hoitaa enemmän potilaita.
Tiedot käyvät ilmi Lääkäriliiton Työmarkkinatutkimuksesta 2016, johon
vastasi 4 118 lääkäriä, eli noin viidennes
työikäisestä lääkärikunnasta. Tutkimustietoja hyödynnetään monipuolisesti liiton toiminnassa.

Yksityissektorin TES
vaikea asia vastata
Lääkäreiltä kysyttiin, tulisiko yksityisen
sektorin lääkäreille saada kaikkia koske-

Joka kolmas lääkäri oli
työehtosopimusta vastaan.
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va työehtosopimus. Joka kolmas lääkäri
oli työehtosopimusta vastaan ja joka
neljäs kannatti sitä. Monen työikäisen
lääkärin oli vaikea ottaa selvää kantaa
kysymykseen, vaikka vastaajista lähes
puolet toimii yksityissektorilla pää- tai
sivutoimisesti. Yli 40 % lääkäreistä vastasi ”en osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä
eri mieltä”.
Yksityisvastaanottoa pitävät lääkärit
suhtautuivat sopimukseen kriittisimmin. Vain kuudesosa ammatinharjoittajista toivoi työehtosopimusta ja yli
puolet ei halunnut sitä. Sivutoimisissa
yksityislääkäreissä työehtosopimuksen
vastustajia oli myös lähes puolet ja
kannattajia alle viidesosa. Yksityisten
lääkäriasemien työsuhteisistakin lääkäreistä melkein puolet oli työehtosopimusta vastaan ja vajaa kolmasosa sen
puolesta.

Suomen Lääkärilehti 37/2016 vsk 71

Liitto on perustanut
yksityissektorin
edunvalvonnallisen
työryhmän
Lääkäriliiton hallitus perusti
yksityissektorin edunvalvonnallisen
työryhmän tämän vuoden alussa,
koska yksityissektori kasvaa ja
toimintaympäristö monimuotoistuu
jatkuvasti. Työryhmän tavoitteena on
mm. kartoittaa yksityislääkäreiden
edunvalvonnalliset ongelmat ja
parannustarpeet ja laatia kehitysehdotukset Suomen kilpailulainsäädännön antamissa raameissa. Työryhmän
tehtävänä on huomioida työskentelyssään pää- ja sivutoimiset ammatin
harjoittajat, yhtiömuotoisesti työskentelevät, työsuhteisina toimivat ja muut
toiminta muodot (esim. Plusterveys,
Practiconova). Toimeksiantoon
sisältyy myös työehtosopimus
kysymyksen pohdinta liittyen
kunnallisiin ja yksityisiin osake
yhtiömuotoisiin toimintoihin tulevan
soten yhteydessä. Työryhmä jättää
loppuraporttinsa 30.10.2016 mennessä
hallitukselle ja valtuuskunta käsittelee

Panthermedia

sitä syyskokouksessaan joulukuussa.

Työehtosopimusta toivottiin eniten
työterveyshuollossa ja kunnallisissa terveyskeskuksissa. Sote-uudistus kohdistaa paineita erityisesti näiden toimipaikkojen yhtiöittämiseen. Kunnallisessa
työterveyshuollossa työehtosopimuksen
kannattajia oli kolmasosa ja vastustajia
reilu viidennes. Yksityisistä työterveyshuollon lääkäreistä noin 40 % oli työehtosopimuksen puolesta ja vajaa kolmannes vastaan.

Palkkataso pysynyt ennallaan
Lääkärien säännöllisen työajan keski
ansio on noin 6 550 euroa eli vuoden
2014 tasolla. Kuntasektorilla keskipalkka oli noin 6 300, yliopistolla 5 300, valtiolla 6 950 ja yksityisen sektorin työsuhteisilla 8 100 euroa. Lääkärien palkat
vaihtelevat runsaasti nimikkeen ja toimipaikan mukaan.
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Kuvio 1.

Onko sinulla tarpeeksi potilaita?
Kaikki
Kirurgiset alat
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Muut erikoisalat
Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede
Lastentaudit
Radiologia
Psykiatriset alat
Työterveyshuolto
Silmätaudit
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Päivitetyn Palkkatohtorin avulla sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkärit
voivat vertailla palkkaansa. Myös yksityislääkärien työkalu Practicus on päivitetty. Tarkempia toimipaikkakohtai-

sia palkkatietoja ja yksityissektorin tietopaketti löytyy osoitteesta: www.laakariliitto.fi/tutkimus/ansiot ●
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