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Sidonnaisuudet 

• Apulaisylilääkäri, Pitäjänmäen terveysasema, Helsingin sosiaali- ja 

terveysvirasto 

• Suomen Lääkäriliitto, puheenjohtaja 2016->, varapuheenjohtaja 

2013-2015, hallitus 2011-> 

 

• Ei kaupallisia sidonnaisuuksia 
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Linjaus KT:n asemasta 

• Projektiryhmän linjaus 18.1.16.  

 

• Olisi selkeintä, että laissa todettaisiin henkilöstön siirto toteutettavaksi 
liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.  

• Työnantajan edustautumista koskeva ratkaisu valmistellaan KT:n 
projektiryhmälle 11.1.2016 esittelemän ratkaisumallin pohjalta siten, että 
KT:tä koskeva lainsäädäntöä muutetaan niin, että KT toimii työnantajan 
edustajana ja KT:n  puitteissa itsehallintoalueet voivat päättää niitä 
koskevista virka- ja työehtosopimuksista ja että itsehallintoalueilla on 
painoarvoaan julkistyönantajina vastaava asema KT:n hallinnossa.  
Valmistelu tehdään STM:n ja VM:n virkatyönä yhdessä KT:n kanssa. 

  

• Henkilöstön palvelussuhteen ehtoja ja työ- ja virkaehtosopimuksia koskevan 
lainsäädännön virkamiesvalmistelua STM:ssä ja VM:ssä siten, että 
sisällytetään itsehallintoalueet kunnallisia viranhaltijoita ja työ- ja 
virkaehtosopimuksia koskeviin lakeihin. Lainsäädännön jatkovalmistelussa 
keskustellaan lakien sisältöratkaisuista kunnallisten työmarkkinaosapuolien 
kanssa. 

  

 

Työntekijälle tärkeää palvelussuhteen ehdot 

• Julkisella sektorilla virkasuhteinen 

• Kunnallinen viranhaltijalaki 

• Sovelletaan Lääkärisopimusta 

• Päivystysvelvollisuus tulee Lääkärisopimuksesta 

• Laajemmat oikeudet, mutta enemmän velvollisuuksia kuin 

työsuhteisella 

• Yksityisellä sektorilla työsuhteinen 

• Sovelletaan työsopimuslakia 

• Työtehtävien muutoksesta neuvoteltava työntekijän kanssa 
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Yksityissektorin toiminnan kirjo 

• Kunta/kuntayhtymä soveltaa Lääkärisopimusta 

• Kunnalliset liikelaitokset soveltavat Lääkärisopimusta 

• Työnantajana osakeyhtiö – mitä sopimusta sovelletaan? 

• Tällä hetkellä jokainen sopii itse – miten jatkossa? 

• Usein ehdot esim Terveyspalvelu tes:stä pl palkkaus 

• Ammatinharjoittana 

• Toimeksiantosopimus versus työsuhteinen 

• Ammatinharjoittaja voi toimia puhtaasti yksin tai osakeyhtiön 

kautta 

 

Luottamusmiesjärjestelmä 

• Tärkeä liiton jäsenetu ! 

• Kunnallisella puolella 

• Yksityissektorilla ei ole – selvä puute ! 

• On herännyt keskustelua ko järjestelmän luomiseksi myös 

yksityissektorille 
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Jokainen sopii ”itse”  

• Kenttä voi muuttua hyvin kirjavaksi 

• Kilpailua palkoista tai työsuhteen ehdoista – tarkoituksenmukaista? 

• Työntekijät voivat joutua hyvin epätasa-arvoiseen tilanteeseen 

• Onko kenenkään etu? 

Omistuspohjan merkitys tuotannon 

näkökulmasta 

• Toiminnan muutos tavoitteiden mukaan 

• Mitkä on tavoitteet? 

• Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön? 

• Työntekijöiden valikoituminen eri työnantajien palvelukseen 

• Työnantajan vaihtuminen yllättäen esim. ulkoistuksen yhteydessä 

• Toimiminen eri työnantajien palveluksessa 

 


