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Liitossa

OSALLA 
YKSITYISLÄÄKÄREISTÄ 
PULAA POTILAISTA 

(19 %) voisivat hoitaa enemmän poti-
laita. 

Tiedot käyvät ilmi Lääkäriliiton Työ-
markkinatutkimuksesta 2016, johon 
vastasi 4 118 lääkäriä, eli noin viidennes 
työikäisestä lääkärikunnasta. Tutkimus-
tietoja hyödynnetään monipuolisesti lii-
ton toiminnassa. 

YksitYissektorin tes  
vaikea asia vastata 
Lääkäreiltä kysyttiin, tulisiko yksityisen 
sektorin lääkäreille saada kaikkia koske-

Y ksityisvastaanottojen eri-
koislääkäreistä 18 % toi 
esiin huolta, ettei potilai-
ta ole riittävästi. Vuonna 
2009 osuus oli 7 %. Jopa 
kolmanneksella kirur-
geista ei ole riittävästi 

 potilaita. Muista erikoisaloista korva-, 
nenä- ja kurkkutautien (24 %) ja sisä-
tautien alojen (20 %) lääkäreillä on 
 vajausta potilaista. Sairaanhoitopiireis-
tä  erityisesti Varsinais-Suomen (31 %) 
ja Helsingin ja Uudenmaan lääkärit 

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 vas-
tasi ”en osaa sanoa” tai ”ei samaa eikä 
eri mieltä”. 

Yksityisvastaanottoa pitävät lääkärit 
suhtautuivat sopimukseen kriittisim-
min. Vain kuudesosa ammatinharjoit-
tajista toivoi työehtosopimusta ja yli 
puolet ei halunnut sitä. Sivutoimisissa 
yksityislääkäreissä työehtosopimuksen 
vastustajia oli myös lähes puolet ja 
kannattajia alle viidesosa. Yksityisten 
lääkäriasemien työsuhteisistakin lääkä-
reistä melkein puolet oli työehtosopi-
musta vastaan ja vajaa kolmasosa sen 
puolesta. 

Viidennes yksityisvastaanottojen erikois lääkäreistä kertoo, 
ettei potilaita ole tarpeeksi. Erityisesti kirurgit ehtisivät hoitaa 
enemmän  potilaita. 

Joka kolmas lääkäri oli  
työehtosopimusta vastaan.
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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 kehityseh-

dotukset Suomen kilpailulainsäädän-

nön antamissa raameissa. Työryhmän 

tehtävänä on huomioida työskentelys-

sään pää- ja sivutoimiset ammatin-

harjoittajat, yhtiö muotoisesti työsken-

televät, työ suhteisina 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 

sitä syyskokouksessaan joulukuussa. 

Kuvio 1. 

Kaikki
Kirurgiset alat

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Muut erikoisalat

Naistentaudit ja synnytykset
Yleislääketiede

Lastentaudit
Radiologia

Psykiatriset alat
Työterveyshuolto

Silmätaudit
0 5 10 15 20 25 30 %

Onko sinulla tarpeeksi potilaita?

Ei

Työehtosopimusta toivottiin eniten 
työterveyshuollossa ja kunnallisissa ter-
veyskeskuksissa. Sote-uudistus kohdis-
taa paineita erityisesti näiden toimipaik-
kojen yhtiöittämiseen. Kunnallisessa 
työterveyshuollossa työehtosopimuksen 
kannattajia oli kolmasosa ja vastustajia 
reilu viidennes. Yksityisistä työterveys-
huollon lääkäreistä noin 40 % oli työeh-
tosopimuksen puolesta ja vajaa kolman-
nes vastaan. 

paLkkataso pYsYnYt ennaLLaan 
Lääkärien säännöllisen työajan keski-
ansio on noin 6 550 euroa eli vuoden 
2014 tasolla. Kuntasektorilla keskipalk-
ka oli noin 6 300, yliopistolla 5 300, val-
tiolla 6 950 ja yksityisen sektorin työ-
suhteisilla 8 100 euroa. Lääkärien palkat 
vaihtelevat runsaasti nimikkeen ja toi-
mipaikan mukaan. 

Päivitetyn Palkkatohtorin avulla sai-
raaloiden ja terveyskeskusten lääkärit 
voivat vertailla palkkaansa. Myös yksi-
tyislääkärien työkalu Practicus on päi-
vitetty. Tarkempia toimipaikkakohtai-

sia palkkatietoja ja yksityissektorin tie-
topaketti löytyy osoitteesta: www.laaka-
riliitto.fi/tutkimus/ansiot ●

Juho ruskoaho, 
tutkija, vtm, suomen Lääkäriliitto 
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