
Erikoislääkäri-lehti on Suomen Erikoislääkäriyhdistyk-
sen (SELY) jäsenlehti. Lehdessä julkaistaan lääketieteel-
lisiä ja terveyspoliittisia sekä hallintoon ja johtamiseen 
liittyviä artikkeleita ja lääkärien edunvalvontaan liitty-
viä kirjoituksia ja analyysejä. Artikkelien näkökulmana 
on ”erikoislääkärin asiantuntijateksti toisen erikoisalan 
lääkärille”.

Kuluvana vuonna Erikoislääkäri-lehti on ilmestynyt kaksi 
kertaa verkkolehtenä ja kaksi kertaa painettuna. Verkko-
lehti lähetetään vain SELYn jäsenille uutiskirjeen yhtey-
dessä. 

Liittymällä SELYn jäseneksi saat automaattisesti pai-
netun lehden lisäksi neljästi vuodessa verkkolehden. Voit 
myös valita, haluatko vain painettuna tai verkkolehden.

Ensimmäinen jäsenvuosi SELYssä on maksuton. Liity 
heti vuoden alussa, jolloin voit tutustua verkkolehden 
artikkeleihin.

Jäseneksi voit liittyä joko www.sely.fi -sivujen kautta tai 
jos haluat ilmoittautua jo nyt niin, että jäsenyys alkaa vuo-
den 2015 alusta: sähköpostitse tuija.kuusmetsa@fimnet.fi

Vuoden 2014 Erikoislääkäri-lehden artikkeleita olivat:  

Erikoislääkäri

Kaikki artikkelit löytyvät PDF-
tiedostoina SELY.fi-kotisivuilta 
Erikoislääkäri-lehden arkis-
tosta. Sivuille pääset fimnet-
tunnuksillasi.

Nro 1/2014 (verkkolehti)
s. 4
Yksinäisyys – haitallista 
terveydelle
Jyrki korkeila

s. 5
Kunta – kanto kaskessa?
Martti kekoMäki

s. 6
Unettomuuden arviointi ja 
hoitolinjat
Christer hublin

s. 8
Suomessa määritellään tervey-
denhuollon palveluvalikoima – 
mistä on kysymys?
lauri Vuorenkoski

s. 10
E-resepti – missä mennään?
kati lehtonen

s. 13
Takin käännöllä uusiin haastei-
siin
Johanna tuukkanen

s. 14
Lomautukset väärä lääke krooni-
sessa taudissa
hannele heine

s. 15
Ajankohtaista SELYstä
kristiina aalto

Nro 2/2014
s. 20
Voiko lainsäädäntö olla kehityk-
sen este?
Jyrki korkeila

s. 21
Neuraminidaasi-inhibiittorit 
influenssassa

s. 22
Lääkäri on johtaja
Jouko lönnqVist

s. 25
Suuri sairaalauudistus
antti liikkanen

s. 26
Miten lääkärit ja lääkäalan 
ammattilaiset tekevät yhteis-
työtä?
anu ahonen, tiina koskinen, PirJo 
lukkari, PilVi Moberg, leena riukka

s. 31
Kaikella on hintansa – eli mitkä 
radiologiset tutkimukset kannat-
taa jättää tekemättä
eero Puntila

s. 35
Verenpaineen aamunkoittoilmiö 
sydän- ja verisuonisairauksien 
riskitekijänä
nelly soPanen, Juha Varis, ilkka 
kantola

s. 41
Erikoislääkärit tupakasta vieroi-
tuksen toteuttajina
nina rautio, Jari Jokelainen, heikki 
ekroos, Mikko Puhakka, Jaana keto, 
kari linden, tero ylisaukko-oJa

s. 47
Kenelle psykodynaamista psyko-
terapiaa?
anneli larMo

s. 50
SOTE-uudistus puhutti SELYn 
valtuuskunnan kokouksessa
s. 52
SELYn valtuuskunnan sääntö-
määräinen vuosikokous Tuohi-
lammella
kristiina aalto

s. 53
Pöhinää terveydenhuollossa
Juha tuoMinen

s. 54
360 astetta itsetuntemukseen
heikki Wiik

s. 55
Mistä paloa lääkärijohtajuuteen?
Johanna tuukkanen

Nro 3/2014 (verkkolehti)
s. 60
Lisää löysää
Jyrki korkeila

s. 61
Poliitikkojen tehtävät – ja asian-
tuntijoiden
Martti kekoMäki

s. 62
Lihava potilas erikoislääkärin 
vastaanotolla
Pertti MustaJoki

s. 66
Paperikansioista sähköisiin
tuoMo kaVa, hilkka tirkkonen

s. 69
Sähköinen yhteydenpito lääkärin 
ja potilaan välillä perustervey-
denhuollossa
olli-Matti Valkonen

s. 73
Pakko-oireinen häiriö
Jyrki korkeila

s. 77
Skitsofrenia- ja muiden psy-
koosipotilaiden kognitiivinen 
ryhmäkuntoutus
sari Mukkala, kaisa nenonen, liisa 
keMPPainen, helinä hakko, arJa 
Mainio

s. 85
Erikoistuvien lääkäreiden erikois-
lääkärikoulutuksesta antamat 
arviot
elina Pussinen, risto tuoMinen,  
Juha Mäkinen

s. 88

Narrin rooli ei naurata
Johanna tuukkanen

s. 89
SELYn uudet kunniajäsenet  
Risto Lantto ja Olli Meretoja
s. 90
risto lanton haastattelu 
Yhteistyöllä potilaan parhaaksi
tiina reiJonen

s. 91
Suomen Erikoislääkäriyhdistys –  
osa lääkäriyttä
olli MeretoJa

s. 92
Saisiko olla vähän käytetty alue-
sairaala?
Jussi siPilä

s. 94
Soten rahoitus ja järjestämislaki 
puhuttivat
kristiina aalto, tuiJa kuusMetsä

s. 96
Onko lääkäreitten työnohjaus 
tarpeen?
anneli larMo

Erikoislääkäri 4 / 2014 • 24 vsk  135


