Ajankohtaista SELYstä

SELYn hallituksen jäsen, pääluottamusmies
Jaana Pikkupeura vastasi oululaisen aluevaaliehdokas DI Juho Lukkarin mielipidekirjoitukseen ”Lisää joustoa virkaehtosopimuksiin?” Kaleva-lehdessä. Lukkari kuvasi
lääkärien päivystystä verrattuna hoitajien
vuorotyöhön ”rusinoiden poimimiseksi
pullasta” ja toivoi asiaan muutosta.
Tehohoitolääkäri Jaana Pikkupeuralla
on takanaan 26 vuotta päivystystyötä. Vastineessaan hän kertoo päivystävän lääkärin
kokonaisviikkotyöajan olevan keskimäärin
50 tuntia viikossa, tosin vaihtelua on paljon. Oleellisinta on, että kaikki päivystystyö
on perustyöajan päälle tehtävää työtä.
Jos lääkäreillä otettaisiin käyttöön
vuorotyö tai jaksotyö, lääkäreiden viikkotyöaika olisi kokonaisuudessaan 38,25
tuntia/viikko. Silloin esimerkiksi PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirissä tarvittaisiin vähintään 100 lääkäriä lisää kattamaan
nykyinen työaika (perustyöaika + työpaikkapäivystys). Lääkäreiden työajan muuttaminen vuorotyöksi on jouduttu hylkäämään juuri siitä syystä, ettei lääkäriresurssi
riitä nykyisiin toimintoihin ilman ”ylityönä”
tehtävää päivystystä. Tällä hetkellä on pula
lääkäreistä useilla erikoisaloilla.
Päivystys on lääkäreiden virkavelvollisuus, jota tehdään työnantajan määräyksellä. Yhä suurempi osa nuorista lääkäreistä
mielellään luopuisi päivystämisestä, joten
on vaikea mieltää sitä ”rusinoiden poimimiseksi pullasta”.
Vastine julkaistiin sanomalehti Kalevassa
26.11.2021.
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Monikanavarahoituksen ratkaisuihin aikalisä

T

yönsä juuri päättänyt parlamentaarinen työryhmä
siirsi ratkaisut Kela-korvauksista kahden vuoden päähän. Jo
aiemmin syksyllä oli lausuntokierroksella virkamiestyöryhmän selvitys, jossa käytiin
läpi vaihtoehtoja tehtävien
järjestämis- ja rahoitusvastuun
siirtämisestä hyvinvointialueille
tai säilyttämisestä Kelalla. Asia
koskee erikoislääkärikuntaa
laajasti. SELY antoi selvityksestä lausuntonsa.
SELY kannattaa yksityislääkärien Kelakorvausten säilyttämistä ja on esittänyt
myös vaihtoehtoja korvausten kehittämiseen. Kuntouksen osalta SELY tukee
yksityisten palveluntarjoajien hyödyntämistä jatkossakin. Kelan mukanaolo
voisi varmistaa kuntoutuspsykoterapian
ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen
valtakunnallisesti yhtenäiset kriteerit, palveluvalikon ja järjestelmän yhtenäisyyden
hyvinvointialueilla.
Vuonna 2019 yksityislääkärikäyntejä
tehtiin yli 3,3 miljoonaa. Kela-korvauksia
käynneistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista
ja hoidoista maksettiin 94 miljoonaa euroa,
joka oli noin 0,4 prosenttia terveydenhuollon 22 miljardin kuluista. Kela-korvausten
lakkauttamisesta vuodessa syntyvällä säästöllä rahoitettaisiin esimerkiksi Helsingin
sote-palveluita arviolta vain noin kolmen
viikon ajan.
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Päivystys on lääkärien
virkavelvollisuus

Tutkimusten valossa Kela-korvauksilla
on potilaille merkitystä sen tasosta riippumatta. Yksityissektorin tarjoamat suorat
avohoidon erikoislääkäripalvelut tukevat
julkissektoria. Kela-korvausten poistaminen
kasvattaisi painetta jo valmiiksi aliresursoidussa ja virkavajeista kärsivässä järjestelmässä.
Aikalisä on tarpeen ja kartoitus ajankohtaista vasta tulevien hyvinvointialueiden
toiminnan vakiinnuttua. Muutokset kovin
pian voivat johtaa ongelmiin, joihin on
vaikea varautua.
Auli Juntumaa
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SELYn ja Työterveyslääkärien vaalirengas saavutti Lääkäriliiton valtuuskunnan
vaaleissa suurimman ryhmän aseman
Ryhmällä on nyt paikkoja 25/60. Vaalirengas sai ääniä 5 829, joka oli lähes 10%
viime vaaleja enemmän. Kaikkiaan ääniä
annettiin 14 285 ja vaalien äänestysprosentti oli 51,4.

Lääkäriliiton vallituloksen perusteella
SELYn yhdistyskokous 8.11.2021 on valinnut
SELYN valtuuskuntaan kaudelle 2022–2024
alla esitellyt varsinaiset jäsenet.
SELYn valtuuskunta on kokouksessaan

8.12.2021 valinnut valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaudelle
2022–2024 sekä uuden hallituksen kaudelle
2022. Katso sivu 183.
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