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Kunnallinen lääkärisopimus 2020–2021

• Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin on tullut paljon muutoksia 
voimassa olevalle sopimuskaudelle. 

• Määräyksiä sovelletaan sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa tehtävään lääkärin työhön. 

• Muutokset koskettavat terveyskeskuksia ja sairaaloita eri tavoin ja 
riippuvat osin siitä, millaisia ratkaisuja työnantajat paikallisesti tekevät.

• Työaikamääräyksissä on määrätty mm. säännöllisestä työajasta, 
päivystyksestä, lepoajoista, työaikojen suunnittelusta ja siinä huomioon 
otettavista seikoista → uudistettu/muutettu jossain määrin lähes kaikkia 
keskeisiä lääkärien työaikajärjestelyjen määräyksiä



Työaikamääräysten remontin taustoja

• Toiminnan järjestämisen 
vaatimukset ja 
palvelutarpeeseen 
vastaaminen.

• Julkisen terveydenhuollon 
vaikuttavuuden 
vahvistaminen ja 
perusterveydenhuollossa 
tehtävän työn tukeminen.

• Missä määrin 
sopimusmääräyksin 
ratkaistavissa ?

• Useita työaikalaista johtuvia 
muutospaineita 
työaikamääräyksiin, joilla 
vaikutuksia mm:

• Mitä luetaan työajaksi 
lukemiseen

• Lepoaikoihin ja 
päivystysjärjestelyihin

• Työtuntien seurantaan ja 
lukemiseen enimmäistyöaikaan 



Työajan uudelleen sijoittelu 
ja vastaanottoaikojen 
laajentaminen vastauksena 
palvelutarpeeseen
• Säännöllisen työajan sijoittelua koskevat 

kokeilumääräykset  sopimuskaudella.

• Mahdollistaa että työnantajan 
päätöksellä lääkärin työaika ma-to 
klo 20 asti (pe klo 18)

• Pois ”virka-aika”-ajattelusta.

• Lääkärille maksetaan erillinen 
laajennetun toiminnan korvaus.

• Ei koske päivystystyötä.

• Huom! Työaikaa ei ole aikaisempaa 
enemmän käytössä.



Muutoksia lääkärisopimuksen lepoaikoihin

• Lääkärit tekevät säännöllisen työaikansa (38 t 15 min viikossa) lisäksi 
usein myös päivystystyötä, joka kuuluu lääkärin virkavelvollisuuksiin.

• Uusi työaikalaki: työpaikkapäivystys luetaan sellaisenaan työajaksi.

• Erityisesti päivystysjärjestelyissä joudutaan nyt ottamaan huomioon 
uudella tavalla lepoaikoja koskevat määräykset.

• Lepoajoista, levon turvaamisesta ja tauoista sovittu erikseen 
lääkärisopimuksessa. 

• Muutosten vaikutukset päivystysjärjestelyihin vaihtelevat työnantajilla 
mm. päivystysvuorojen pituudet, lepoaikojen sijoittaminen, työvuorojen 
ja päivystysvuorojen vuorottelu.



Lääkärisopimuksen 
kehittäminen 
tulevaisuudessa 
• Työaikajärjestelyiden ja lepoaikojen 

tarkasteluun on edelleen paineita.

• Sopimuskaudella on tarkoituksena 
kokeilla lääkärien 
ympärivuorokautista työaikamallia.

• Iltavastaanottojen käyttöä seurataan 
ja kerätään kokemuksia.

• Kehittämisen kulmakuvia mm. 
kustannusten hallinta, lääkärien 
saatavuuteen liittyvät haasteet ja 
lääkärin työnkuvan muutosten 
vaikutus. 
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