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Aihe: Vetoomus 0709/2007, Paulina Sikorska-Radek, Puolan kansalainen, 
julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien puolalaislääkärien työehdoista.

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä mainitsee julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien 
puolalaislääkärien epäoikeudenmukaiset työehdot ja palkat. Nämä ehdot johtivat 
keväällä 2007 laajoihin lakkoihin, jotka eivät tuottaneet tyydyttäviä tuloksia. Vetoomuksen 
esittäjä huomauttaa, että soveltaessaan lääkäreitä koskevaa nykyistä palkka- ja 
työllisyyspolitiikkaa asiasta vastaavat Puolan terveysviranomaiset rikkovat vakavasti sekä 
tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annettua neuvoston direktiiviä 93/104/EY 
että tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2003/88/EY. Näin ollen vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan 
parlamenttia toteuttamaan toimenpiteitä puolalaislääkärien tulevan työllisyystilanteen 
parantamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 11. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

I. Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä viittaa kolmeen toisiinsa liittyvään seikkaan: 

 julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien lääkärien työehdot Puolassa, erityisesti 
matalat palkat ja työaikadirektiivin noudattaminen (direktiivi 2003/88/EY)

 Puolan julkisen terveydenhuollon rahoituksen riittävyys
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 viranomaisten ja lääkärien ammattijärjestön välisen työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun tila edellä mainittuihin kysymyksiin liittyen. 

II. Vetoomusta koskevat komission huomiot

Suurin osa tämän vetoomuksen kattamista aiheista ei kuulu Euroopan yhteisön toimivallan 
piiriin.

2.1 Julkisten terveydenhuoltojärjestelmien rahoitus ja hallinta

Perustamissopimuksen määräysten mukaisesti terveydenhuoltojärjestelmien hallinta on 
kansallisten viranomaisten vastuulla.

2.2 Työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu 

Vetoomuksen tekijä kertoo Puolan lääkärien ammattijärjestön puolesta, että järjestöltä evättiin 
oikeus neuvotella itsenäisesti lääkärien palkoista, että lakkoilevia lääkäreitä vastaan 
käynnistettiin panettelukampanja ja että työehtosopimuksen allekirjoittamisesta kieltäydyttiin.

Komission on muistutettava, että yhteisöllä ei ole toimivaltaa asettaa oikeudellisesti sitovia 
toimenpiteitä, sillä perustamissopimuksen 137 artiklan 5 kohta "sosiaalisista määräyksistä" 
säätää nimenomaisesti, että "tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta palkkoihin, 
järjestäytymisoikeuteen, lakko-oikeuteen eikä oikeuteen määrätä työsulusta."

Perustamissopimuksen 138 artiklan nojalla komissio kuitenkin edistää Euroopan 
työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja vuonna 2007 se perusti sairaalasektorille 
työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun komitean, joka kattaa työnantajien ja 
työntekijöiden eurooppalaiset järjestöt HOSPEEM:in ja EPSU:n. Näille organisaatioille on 
myönnetty "eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten" asema omalla sektorillaan, ja ne 
koostuvat kansallisista organisaatioista, jotka tunnustetaan työmarkkinaosapuoliksi useissa 
maissa. 

Siksi Puolan lääkärien ammattijärjestön tulisi saattaa tilanne Euroopan 
työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun komitean käsiteltäväksi sairaalasektorilla.

2.3 Julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien lääkärien työehdot 

Korvauksien suuruudet, mukaan lukien julkisten viranomaisten työllistämien lääkärien palkat, 
kuuluvat kansallisen lainsäädännön piiriin. EU:n työlainsäädäntö ei kata tätä asiaa. Yhteisöjen 
tuomioistuin on nimenomaisesti katsonut useissa tapauksissa1 , että työaikadirektiivi 
(direktiivi 2003/88/EY)2 on työterveys- ja työturvallisuusdirektiivi, eikä siksi kata korvausten 
suuruutta.

                                               
1 Ks. esimerkiksi Vorel, C-437/05, määräys päivätty 11. tammikuuta 2007.

2 EUVL L 299, 18.11.2003, s. 9. Direktiivi yhtenäistää ja korvaa (2. elokuuta 2004 alkaen) aikaisemman 
työaikalain 93/104/EY, johon vetoomuksen esittäjä viittaa.



CM\756142FI.doc 3/4 PE416.408v01-00

FI

Vetoomuksen esittäjän tärkein kysymys, joka kuuluu unionin toimivallan piiriin, on kysymys 
työaikadirektiivin noudattamisesta.  

Vetoomuksen esittäjä ilmoittaa, ettei Puola ole siirtänyt työaikadirektiiviä osaksi 
lainsäädäntöään niiden lääkärien osalta, jotka työskentelevät julkisessa terveydenhuollossa, 
vaikka puolalaisen tuomioistuimen tuomion mukaan direktiivi on pantava täytäntöön. 

Vetoomuksen esittämisen jälkeen tässä asiassa on kuitenkin tapahtunut huomattavaa 
lainsäädännön kehitystä. 

Puolan julkisessa terveydenhuollossa työskentelevien lääkäreiden työaikaan sovelletaan 
erityistä lainsäädäntöä, lakia terveydenhuoltolaitoksista ("ZOZ") 91/1991. 1. tammikuuta 
2008 saakka ZOZ ei ollut yhdenmukainen työaikadirektiivin vaatimusten kanssa. Tärkeimmät 
ongelmat olivat seuraavat: 

- päivystysaikaa työpaikalla ei katsottu työajaksi (yhteisöjen tuomioistuimen vaatimus 
SIMAP-tuomiossa (asia C-303/98) ja Jaeger-tuomiossa (asia C-151/02))

-  lääkäreille ei annettu korvaavaa lepoaikaa päivystystyöstä, joka tehtiin direktiivissä 
vaadittujen vähimmäislepoaikojen kuluessa

- lääkäreiden työajat (päivystysaika mukaan lukien) ylittivät selvästi direktiivissä määritetyn 
normaalin keskimääräisen viikoittaisen työajan (48 tuntia viikossa ylityöt mukaan lukien).

Komissio on kirjoittanut kansallisille viranomaisille näistä aiheista. Kuten vetoomuksen 
esittäjä toteaa, Puolan tuomioistuimissa on myös annettu useita tuomioita koskien ZOZ-lain 
yhdenmukaisuutta direktiivin kanssa1. 

Kansalliset viranomaiset ovat nyt muuttaneet ZOZ-lakia 27. elokuuta 2007 annetulla 
muutossäädöksellä, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2008. Lainsäädännön muutoksen jälkeen 
Puolan laki on seuraavanlainen:

- kaikki päivystysaika työpaikalla lasketaan työajaksi

- vastaava määrä korvaavaa lepoaikaa annetaan, jos lääkäriltä jää puuttumaan direktiivissä 
säädettyjä päivittäisiä tai viikoittaisia lepoaikoja

- lääkärien viikoittainen työaika (ylityöt ja päivystysaika mukaan lukien) ei saa ylittää 
48 tunnin keskimääräistä viikoittaista työaikaa, ellei kyseinen työntekijä ole käyttänyt 
työaikadirektiivin 22 artiklan mukaista opt-out-mahdollisuutta2 .
                                               
1 Alueellisen tuomioistuimen tuomio IV Pa 445/06 29. joulukuuta 2006, korkeimman oikeuden 6. kesäkuuta 

2005 antaman tuomion I PK 265/05 perusteella.

2 Työaikadirektiivin 22  artiklan mukaan jäsenvaltio voi poikkeusta noudattamalla valita, ettei se sovella 
keskimääräisen viikoittaisen työajan 48 tunnin ylärajaa ylityö mukaan lukien. Tämä voidaan sallia vain 
tiettyjen suojaehtojen ja kyseisen työntekijän ennakkoon antaman vapaaehtoisen ja tietoisen suostumuksen 
perusteella. Direktiivin 22.1 artiklan b alakohdassa määrätään erityisesti, että työntekijälle ei aiheudu 
työnantajan taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän ei suostu työskentelemään yli 48 tuntia viikossa tai 
että hän peruuttaa suostumuksensa tähän.
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Kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yhdenmukaisuus yhteisöjen tuomioistuimen 
päätösten kanssa tällä sektorilla aiheuttaa huomattavia haasteita terveyspalveluiden 
rahoitukselle ja järjestämiselle, ja ovat ottaneet terveyssektorilla käyttöön opt-out-
mahdollisuuden samaan aikaan päivystysaikaa koskevan muutoksen kanssa.

Uusi opt-out-mahdollisuus on osa vuoden 2007 muutossäädöstä ja sitä sovelletaan lääkäreihin 
ja muihin terveydenhuollon työntekijöihin, joilla on korkeakoulutus ja jotka työskentelevät 
terveydenhuoltolaitoksissa, jotka on tarkoitettu henkilöille, joiden terveydentila vaatii 
ympärivuorokautista hoitoa. 

Jos tällainen työntekijä on antanut ennakkoon vapaaehtoisen kirjallisen suostumuksen, häntä 
voidaan vaatia tekemään terveydenhuollon päivystyksiä, joiden seurauksena kokonaistyöaika 
ylittää 48 tuntia viikossa laskettuna neljän kuukauden keskiarvona. Ei ole olemassa 
nimenomaista rajaa tuntimäärälle, jonka opt-out-mahdollisuutta käyttävä työntekijä voi 
työskennellä. Kaikki direktiivissä vaaditut suojaehdot on ilmeisesti siirretty osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Joitakin yksityiskohtia on vielä selvitettävä. 

III. Johtopäätökset

Osa vetoomuksen esittäjän esille tuomista kysymyksistä, muun muassa julkisissa 
terveydenhuoltojärjestelmissä työskentelevien lääkärien korvausten suuruus, eivät kuulu
yhteisön työlainsäädännön piiriin. 

Vetoomuksen esittäjän tärkein yhteisön työlainsäädäntöä koskeva kysymys koskee Puolassa 
työskentelevien lääkäreiden työehtojen yhdenmukaisuutta työaikadirektiivin vaatimusten 
kanssa. Asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö ei aiemmin ollut yhdenmukainen yhteisön 
lainsäädännön kanssa. Komissio on kirjoittanut kansallisille viranomaisille tästä asiasta. 

Kansalliset viranomaiset ovat muuttaneet lainsäädäntöä 1. tammikuuta 2008 alkaen. Sen 
seurauksena kansallinen lainsäädäntö näyttää nyt pääosin vastaavan työaikadirektiiviä. 
Komissio viimeistelee tällä hetkellä tarkkaa analyysiä voimaan tulleista lainmuutoksista. 
Jotkin yksityiskohdat, erityisesti päivittäisen korvaavan lepoajan ajoitus ja opt-out-
mahdollisuuden suojaehdot eivät ole vielä selviä. Komissio seuraa tilannetta tarkasti ja 
ilmoittaa parlamentille asian edistymisestä.


