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Asia: Vetoomus nro 0885/2007, Krzysztof Bukiel, Puolan kansalainen, lääkärien 
kansallisen ammattijärjestön OZZL:n puolesta, ja 6 770 allekirjoittanutta,
puolalaisten lääkäreiden työoloista

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kiinnittää huomiota julkisissa terveydenhuoltopalveluissa 
työskentelevien puolalaisten lääkäreiden kohtuuttoman huonoon palkkatasoon ja työoloihin. 
Olot ovat johtaneet useisiin lakkoihin vuoden 2007 alussa, mutta lakot eivät ole vielä 
johtaneet tyydyttäviin ratkaisuihin. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että lääkäreitä koskevan 
nykyisen palkka- ja työpolitiikan perusteella terveydenhuollosta vastaavat Puolan 
toimivaltaiset viranomaiset ovat syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin neuvoston 
direktiiviä 94/104/EY sekä tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 
4. marraskuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/88/EY 
vastaan. Hän pyytää Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin puolalaisten lääkäreiden 
työolojen parantamiseksi tulevaisuudessa. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 15. helmikuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008

I Vetoomus

Vetoomus on sisällöltään samanlainen kuin saman ammattijärjestön aiemmin esittämä 
vetoomus nro 0709/2007, ja se koskee seuraavaa kolmea asiaa:
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– Puolan julkisissa terveydenhuoltopalveluissa toimivien lääkäreiden palvelussuhteen 
ehdot, etenkin alhaiset palkat ja työaikadirektiivin (direktiivi 2003/88/EY)1

noudattaminen

– Puolan julkisen terveydenhuollon rahoituksen asianmukaisuus 

– viranomaisten ja lääkäreiden ammattijärjestön välillä käyty sosiaalinen vuoropuhelu 
ja neuvottelutilanne edellä mainituissa asioissa.

Vetoomus nro 0885/2007 koskee lisäksi muitakin seikkoja, sillä vetoomuksen esittäjän 
31. maaliskuuta päivätystä kirjeestä käy ilmi, että viranomaiset ovat syyllistäneet lääkäreitä 
työaikadirektiivin vastaisesti eräissä tietyssä sairaalassa sattuneissa tapauksissa vuoden 2008 
ensimmäisen neljänneksen aikana.

II Vetoomusta koskevat komission havainnot

Osa vetoomuksen sisältämistä asioista ei kuulu Euroopan unionin toimivaltaan.

2.1 Julkisten terveydenhuoltojärjestelmien rahoitus ja hallinnointi

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan yhteisön toiminnassa on 
otettava huomioon jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen liittyvät velvollisuudet. Näin ollen jokainen jäsenvaltio määrittelee itse 
terveydenhuoltojärjestelmänsä organisaatiota ja rahoitusta koskevat säännöt. 

2.2 Työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun liittyvät kysymykset

Puolan lääkäreiden ammattijärjestön (OZZL) mukaan siltä evättiin oikeus neuvotella 
lääkäreiden palkoista itsenäisesti, lakossa olevia lääkäreitä vastaan käynnistettiin panetteleva
kampanja ja työehtosopimuksen allekirjoittamisesta kieltäydyttiin.

Komission on todettava, että yhteisöllä ei ole näissä asioissa oikeudellista toimivaltaa, koska 
perustamissopimuksen sosiaalisiin määräyksiin kuuluvassa 137 artiklan 5 kohdassa 
nimenomaisesti määrätään, että "tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta palkkoihin, 
järjestäytymisoikeuteen, lakko-oikeuteen eikä oikeuteen määrätä työsulusta."

Perustamissopimuksen 138 artiklan velvoittamana komissio kuitenkin helpottaa sosiaalista 
vuoropuhelua Euroopassa ja se on vuonna 2007 perustanut sairaala-alalle sosiaalisen 
vuoropuhelun komitean, jossa kokoontuvat työntekijöiden ja työnantajien eurooppalaiset 
kattojärjestöt HOSPEEM ja EPSU. Nämä järjestöt on tunnustettu Euroopan tason 
työmarkkinaosapuoliksi alallaan ja ne koostuvat kansallisista järjestöistä, jotka puolestaan on 
useissa maissa tunnustettu työmarkkinaosapuoliksi.

Puolan lääkäreiden ammattijärjestön olisikin siirrettävä asia käsiteltäväksi sairaala-alan 
Euroopan sosiaalisen vuoropuhelun komiteaan.

                                               
1 EUVL L 18.11.2003, s. 9.
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2.3 Julkisen terveydenhuollon palveluksessa toimivien lääkäreiden palvelussuhteen ehdot

Lääkäreiden palkan määrittäminen on kansallisen lainsäädännön alaista myös silloin, kun 
kyse on julkisen viranomaisen palkkaamista lääkäreistä. EU:n työlainsäädäntö ei kata näitä 
kysymyksiä. On huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen1 todennut 
työaikadirektiivin (direktiivi 2003/88/EY)2 koskevan terveyttä ja turvallisuutta, eikä se siis 
kata palkkakysymyksiä. 

Keskeinen vetoomuksen esittäjän esittämä ja komission toimivaltaan kuuluva kysymys 
koskee työaikadirektiivin noudattamista. 

Vetoomuksen esittäjän mukaan Puola ei ole siirtänyt työaikadirektiiviä kansalliseen 
lainsäädäntöön siltä osin, kun kyse on julkisen terveydenhuollon palveluksessa
työskentelevistä lääkäreistä, huolimatta puolalaisen tuomioistuimen tuomiosta, jonka 
mukaisesti direktiivi olisi pantava täytäntöön. 

Asiaa koskeva lainsäädäntö on kuitenkin kehittynyt merkittävästi vetoomuksen jättämisen 
jälkeen. 

Puolan julkisen terveydenhuollon palveluksessa työskentelevien lääkäreiden työaikaa 
säännellään erityislainsäädännöllä eli lailla terveydenhoitolaitoksista ("ZOZ") 91/1991. 
Tammikuun 1 päivään 2008 asti kyseinen laki ei vastannut työaikadirektiivin vaatimuksia. 
Keskeiset ongelmat olivat seuraavat:

– Päivystysaikaa työpaikalla ei katsottu työajaksi, kuten yhteisön tuomioistuimen tuomiot 
SIMAP (asia C-303/98) ja Jaeger (asia C-151/02) edellyttävät.

– Lääkärit eivät saaneet korvaavia lepoaikoja päivystyksestä direktiivin mukaisten 
vähimmäislepoaikojen aikana.

– Lääkäreiden työaika (päivystysaika mukaan lukien) ylitti selvästi direktiiviin mukaisen 
keskimääräisen viikoittaisen enimmäistyöajan (48 tuntia viikossa ylityö mukaan lukien).

Komissio on ottanut kansallisiin viranomaisiin kirjallisesti yhteyttä näiden asioiden vuoksi. 
Kuten vetoomuksen esittäjä mainitsee, myös puolalaiset tuomioistuimet ovat antaneet 
päätöksiä ZOZ-lain ja direktiivin yhteensopivuudesta3.

Kansalliset viranomaiset ovat nyt korjanneet ZOZ-lakia 27. elokuuta 2007 annetulla 
muutossäädöksellä, joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2008. Lainsäädäntöön tehtyjen 
korjausten jälkeen Puolan laki on nyt seuraavanlainen:

– Kaikki päivystys työpaikalla lasketaan työajaksi.
                                               
1 Ks. esim. Vorel, C-437/05, päätös annettu 11. tammikuuta 2007.
2 Tämä direktiivi konsolidoi ja korvaa (2. elokuuta 2004 alkaen) aikaisemman työaikadirektiivin 93/104/EY, 
johon vetoomuksen esittäjä myös viittaa.
3 Alueellisen tuomioistuimen 29. joulukuuta 2006 antama IV tuomio Pa 445/06, joka noudattaa korkeimman 
tuomioistuimen 6. kesäkuuta 2005 antamaa I tuomiota PK 265/05.
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– Lääkärin menettäessä direktiivin mukaiset päivittäiset tai viikoittaiset vähimmäislepoajat 
hänellä on oikeus vastaavaan korvaavaan lepoaikaan.

– Lääkäreiden viikoittainen työaika (ylityö ja päivystys mukaan lukien) ei saa olla 
keskimäärin yli 48:aa tuntia viikossa, ellei yksittäinen työntekijä ole erikseen suostunut 
toisenlaisiin työaikajärjestelyihin1 työaikadirektiivin 22 artiklan tarjoaman mahdollisuuden 
mukaisesti.

Kansalliset viranomaiset toteavat, että yhteisön tuomioistuimen tuomioiden noudattaminen 
asettaa merkittäviä haasteita terveyspalvelujen rahoitukselle ja järjestämiselle. Samalla kun 
päivystysaikaa tarkistettiin, otettiin käyttöön säännös, joka koskee työaikaan sovellettavia 
poikkeusjärjestelyjä.

Järjestelyt on tehty mahdollisiksi vuoden 2007 muutossäädöksellä, ja ne koskevat lääkäreitä ja 
muita korkeasti koulutettuja terveydenhoitoalan työntekijöitä, jotka työskentelevät 
ympärivuorokautista päivystystä vaativille potilaille tarkoitetuissa terveydenhoitolaitoksissa.

Tällaisilta työntekijöiltä voidaan edellyttää päivystämistä, vaikka keskimääräinen 
viikoittainen työaika olisi yli 48 tuntia, kun se jaetaan neljän kuukauden ajanjaksolle. 
Edellytyksenä on kuitenkin työntekijältä etukäteen saatu kirjallinen suostumus. Suostumuksen 
antaneiden työntekijöiden työaikaa ei ole tarkasti rajattu. Vaikuttaa siltä, että direktiivin 
edellyttämät työntekijää suojaavat ehdot on yleisesti ottaen saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä. Jotkin yksityiskohdat vaativat vielä selvityksiä.

2.4 Syyllistämistä koskevat väitteet

Vetoomukseen nro 0855/2007 liitetyssä kirjeessä viitataan Puolan lainsäädännön muutoksiin, 
jotka tulivat voimaan 1. tammikuuta 2008. Kirjeessä todetaan, että lakiin tehtyjen tarkistusten 
jälkeen lääkäreillä on nyt oikeus viikoittaiseen työaikaan, joka ei keskimäärin ylitä 48:aa 
tuntia, ylityö ja päivystys työpaikalla mukaan lukien. Ylimääräiset työtunnit ovat mahdollisia 
ainoastaan silloin, kun lääkäri on vapaaehtoisesti antanut erillisen suostumuksen, eikä lääkäriä 
voida rankaista, jos hän ei tällaista suostumusta anna.

Vetoomuksen esittäjän mukaan Radomin erityisaluesairaalassa vuoden 2008 ensimmäisen 
neljänneksen aikana sattuneissa tapauksissa kansallista viranomaista edustavat johtavassa 
asemassa olevat virkamiehet uhkailivat kuitenkin kielteisillä seuraamuksilla lääkäreitä, jotka 
eivät olleet allekirjoittaneet suostumusta poikkeuksellisiin työaikajärjestelyihin, ja erottivat 
lääkäreitä, jotka eivät edelleenkään suostuneet allekirjoittamaan papereita. Virkamiesten 
henkilöllisyys on tiedossa. Kyse on Mazovian maakunnan maaherrasta, kansallisen 
terveysrahaston (NFZ) puheenjohtajasta, Mazovian maakunnan hallinnollisista johtajista ja 

                                               
1 Työaikadirektiivin 22 artikla antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden olla soveltamatta viikoittaista 48 tunnin 
keskimääräistä enimmäistyöaikaa, johon lasketaan mukaan myös ylityö. Poikkeus on mahdollinen sillä 
edellytyksellä, että tietyt työntekijän suojeluun liittyvät ehdot täyttyvät ja yksittäinen työntekijä, jota asia koskee, 
on antanut omasta tahdostaan ja etukäteen suostumuksensa, josta on myös ilmoitettu eteenpäin. Direktiivin 
22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään nimenomaan, että työntekijälle ei saa aiheutua työnantajan taholta 
mitään haittaa sen vuoksi, että hän ei halua työskennellä yli 48 tuntia viikossa tai että hän kieltäytyy suostumasta 
kyseisiin järjestelyihin.
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terveysministeriä avustavista henkilöistä.
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Kyse on seuraavista tapauksista:

– lääkärien uhkailu työpaikan menettämisellä, jos he eivät suostu poikkeuksellisiin 
työaikoihin
– lääkäreiden irtisanomiset kahdelta sairaalan osastolta sen jälkeen, kun he olivat 
kieltäytyneet suostumasta poikkeuksellisiin työaikajärjestelyihin
– tiettyjen virkamiesten kansallisille lehdille antamat lausunnot, joissa ylimääräisistä 
työtunneista kieltäytyvät lääkärit leimataan huonoiksi ihmisiksi ja väitetään, että he eivät 
välitä potilaidensa hengestä ja terveydestä.

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että edellä mainittujen toimien seurauksena Radomin sairaalan 
lääkärit ovat sittemmin allekirjoittaneet suostumuksen poikkeuksellisiin työaikoihin.

Työaikadirektiivin 22 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään nimenomaan, että 
työntekijälle ei aiheudu työnantajan taholta mitään haittaa sen vuoksi, että hän ei ole halukas 
ylittämään direktiivin mukaista enimmäistyöaikaa. 

Koska asia on tullut komission tietoon parlamentin välityksellä, komissio aikoo kirjoittaa 
suoraan vetoomuksen esittäjälle ja pyytää vielä tarkempia täydellisiä tietoja esitettyjen 
väitteiden tueksi. Komissio ottaa yhteyttä myös kansallisiin viranomaisiin saadakseen heidän 
asiaa koskevat huomionsa ja pidättää itsellään oikeuden ryhtyä kaikkiin mahdollisiin 
jatkotoimiin, joita saadut vastaukset mahdollisesti edellyttävät. Nyt kun direktiivi on siirretty 
kokonaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, asianosaisilla lääkäreillä on myös kansallisen lain 
nojalla oikeuksia, joihin he voivat vedota suoraan kansallisissa tuomioistuimissa. 

III Päätelmät

Osa vetoomuksen esittäjän esille tuomista seikoista, mukaan lukien julkisen terveydenhuollon 
palveluksessa työskentelevien lääkäreiden palkkaus, ei kuulu yhteisön työlainsäädännön 
piiriin. 

Keskeinen yhteisön työlainsääntöön liittyvä vetoomuksen esittäjän esittämä kysymys on, 
ovatko lääkäreiden palvelussuhteen ehdot Puolassa työaikadirektiivin mukaisia. Asiasta 
annettu kansallinen laki ei aiemmin ollut yhteensopiva yhteisön oikeuden kanssa. Komissio 
on ottanut kirjallisesti yhteyttä kansallisiin viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Kansalliset viranomaiset ovat tehneet lakiin muutoksia, jotka tulivat voimaan 
1. tammikuuta 2008. Muutosten seurauksena kansallinen laki vastaa tätä nykyä huomattavasti 
paremmin työaikadirektiivin säännöksiä. Komissio viimeistelee parhaillaan yksityiskohtaista 
selvitystä lakiin tehdyistä muutoksista. Jotkin yksityiskohdat, etenkin pakollisen päivittäisen 
lepoajan ajoittaminen ja jotkin työntekijöiden suojelua koskeviin ehtoihin liittyvät seikat, 
vaativat vielä lisäselvityksiä.

Komissio suhtautuu hyvin vakavasti vetoomuksen esittäjän esittämiin väitteisiin, joissa tämä 
kuvailee lääkäreiden syyllistämistä. Komissio aikoo ottaa kirjeitse suoraan yhteyttä 
vetoomuksen esittäjään saadakseen tarkempia täydellisiä tietoja esiin tuotujen tapausten 
tueksi. Lisäksi komissio pyytää kansallisilta viranomaisilta heidän huomioitaan. 
Työaikadirektiivin asiaan liittyvät määräykset on nyt siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
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ja asianosaisilla lääkäreillä on myös kansallisen lain nojalla oikeuksia, joihin he voivat vedota 
suoraan kansallisissa tuomioistuimissa. 


