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Ajankohtaista SELYstä

Tärkeimpiä ovat edelleen SELYn sloganit:
SELY on erikoislääkärin edunvalvoja.
Erikoislääkärinä toimit työurallasi
pisimpään!
Erikoislääkäri on terveydenhuollon
avainosaaja.
Erikoislääkärien ura- ja ansiokehitys on
turvattava.
Lääkärit lääkärin töihin!

V

uosi 2015 on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, päivystysasetus
on tuonut muutoksia moniin
sairaalapäivystyspisteisiin. Myös
päivystyskorvaukset muuttuivat, ja
vuoden lopulla nähdään, mitä muutos
toi tullessaan. Voimme kuitenkin olettaa,
että korvaukset paranivat siedettävästi.
Poikkeavasta työpaikkapäivystyksestä
pyritään pääsemään eroon kokonaan.
Päivystykseen liittyviä asioita on siis
päästy edistämään mukavasti.
Lääkäriliitto on jälleen julkaissut ”Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta”. Siihen on koottu Tilastokeskuksen
vuoden 2013 tietoja. Erikois- ja osastonlääkäreiden tulonmuodostuksesta noin
30 % tulee päivystyksistä, apulais- ja
osastonylilääkäreillä noin 20 %, ylilääkäreillä noin 15 %.
Valtuuskunnan syyskokouksessa
käsiteltiin muiden kokousasioiden
ohessa vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa, joka oli laadittu aiemman, vuosien
2013–2015 tavoiteohjelman pohjalta.
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Syyskokouksessa luotiin katsaus asioihin,
joita hallitus oli käsitellyt valtuuskunnan
edellisen kokouksen (kevätkokous 2014
Tuohilammella) jälkeen. Hallituksen
kokouksissa on käyty läpi ajankohtaisia
terveyspoliittisia asioita, talousasioita,
Erikoislääkäri-lehden tilannetta, laadittu
lausuntoja, suunniteltu koulutusta alueellisille Lääkäripäiville, syyskokouksen
asioita, osallistumista Lääkäripäivien
Lääkäritorille ja lisäksi NordÖl-kokouksen järjestämistä Helsingissä kesäkuussa
2015.
Syyskokouksessa julkistettiin Erikoislääkäri-lehden vuoden 2013 paras artikkeli, Ismo Räihän ”Vanhuuden haurausraihnaus-oireyhtymä”. Lisäksi kuultiin
Lääketeollisuus ry:n erityisasiantuntija
Laura Labartin alustus lääkeyritysten
ja terveydenhuollon ammattilaisten ja
organisaatioiden välisten taloudellisten
suhteiden julkistamisesta. Kommenttipuheenvuoron Lääkäriliiton suhtautumisesta esitti liiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila. Aihe kirvoitti paljon
kysymyksiä ja keskustelua. Lääkäriliiton
hallituksen puheenjohtaja Tuula Rajaniemi antoi tilannekatsauksen sote-lain
tilanteesta.

Kokouksessa esitettiin myös toive,
että kevään 2015 kokouksessa käsiteltäisiin erityisesti edunvalvonta-asioita.
Päivystysasioita on päästy edistämään
hyvin, mutta suuri joukko kollegoita ei
päivystä. Seuraavaksi pitääkin kohdistaa
katse erikoislääkäreiden päiväaikaisten
ansioiden kohentamiseen. Myös ylityön
huomioiminen pitää ottaa esille, paljon
tehdään työtä palkatta. Työläitä lausuntoja tai selvityksiä joudutaan tekemään
työajan jälkeen, koska päiväaikaan on
katsottava tietty potilaslukumäärä.
Ansiokehityksen turvaaminen on
tärkeää, samoin työhyvinvointi ja työajoista huolehtiminen. Myös yksityissektorilla on paljon seurattavaa ja myös
huolenaiheita, riippuen siitä miten
sote-ehdotuksen käy. Nämä asiat ovat
tärkeitä SELYn tulevaa toimintasuunnitelmaa pohdittaessa.
SELYn hallitus valmisteli suunnittelukokouksessaan 6.–7.3.2015 uutta
tavoiteohjelmaa 2016-2018, jonka
jatkovalmistelu tapahtuu SELYn valtuuskunnan kevätkokouksessa 16.–17.4.2015.
Valtuuskuntakokouksen yhteydessä
kuullaan mm. seuraavia alustuksia:
ylilääkäri Markus Torkki aiheesta ”Onko
Omasairaala pienoismalli-sote?” kommentoijana emeritus professori Martti
Kekomäki. Lääkäriliiton terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski
aiheesta ”Terveydenhuollon rahoitus”.
Tärkeäksi asiaksi kokouksessa nousevat
myös syksyn 2015 valtuuskuntavaalit
sekä niihin valmistautuminen.
Hyvää alkanutta kevättä kaikille
SELYläisille!
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